Ref. 4/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 17 de març de 2010
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 13 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras (Tinent
d’Alcalde), Maria Dolors Ferrer Canals (regidora).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la sessió del
dia 24 de febrer de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 24 de
febrer de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Aprovació del Pla d’usos, instal·lacions i serveis de
temporada.- any 2010-2014
Atès que per part de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la
Generalitat de Catalunya s'ha comunicat la necessitat de l'Ajuntament de
sol·licitar autorització per a l'explotació dels corresponents serveis de
temporada de la platja del nostre terme municipal, la qual tindrà un termini de
cinc anys de vigència, a diferència d’anys anteriors que només en tenia un; i
Atès que ha estat elaborat el "Pla d'usos, instal·lacions i serveis de la platja
del terme municipal de Sant Pere Pescador" per al període 2010-2014, el
qual preveu la ubicació, característiques i durada dels esmentats serveis
durant la temporada d'estiu;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el "Pla d'usos, instal·lacions i serveis de la platja del terme
municipal de Sant Pere Pescador" corresponent a les temporades
estiuenques de les anualitats 2010 a 2014.
Segon.- Traslladar una còpia d'aquest Pla a la Direcció General de Ports,
Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya als efectes que atorguin
l'autorització corresponent.
Tercer.- Traslladar igualment una còpia del Pla a la Capitania Marítima de
Palamós (Ministeri de Foment) als efectes que emeti el seu informe preceptiu.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes
i gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem segon.- Sol·licitud d’ajut de l’AMPA Fluvianets de L’Armentera
per a la XXV edició de la marxa popular
Atesa la sol·licitud formulada per l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del
C.E.I.P. Fluvianets de L’Armentera (R.E. núm. 852/2010) per tal que li sigui
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autoritzat el pas a través del nostre terme municipal de la XXVª edició de la
Marxa amb bicicleta que es portarà a terme el proper 23 de maig de 2010, a
més de la concessió d’un ajut econòmic per a la seva realització;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del centre
d’educació infantil i primària Fluvianets de L’Armentera el pas a través del
nostre terme municipal dels participants a la XXVª edició de la Marxa popular
amb bicicleta que es celebrarà el proper 23 de maig.
Segon.- Concedir a l’esmentada Associació una subvenció econòmica per a
la realització d’aquesta Marxa popular pel mateix import de l’ajut atorgat l’any
2009.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem tercer- Aprovació del contracte per a l’actuació d’Els Pescadors
de L’Escala el proper 12 d’agost
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar l’actuació musical d’Els Pescadors de L’Escala per al
proper 12 d’agost de 2010, a les 22 hores, al Club Nàutic, en el marc de les
vetllades estiuenques 2010.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem quart .- Concessió de llicències municipals d’obres
Vistos els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos pel tècnic
assessor municipal d'obres, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable
de la totalitat dels assistents, acorda concedir les llicències d'obres que es
relacionen a continuació condicionades a l'acompliment dels requisits
següents: 1er.- El permís es concedeix salvant el dret de propietat, sens
perjudici per a altri i amb subjecció a les disposicions de les ordenances
municipals que li siguin aplicables i a la legislació vigent en matèria de
precaucions i accidents de treball.
2on.- Les obres seran executades sota la inspecció i les indicacions dels
Serveis Tècnics municipals, els quals donaran compte a l’Alcaldia de les
infraccions que observin.
3er.- Tota obra realitzada que no estigui expressament indicada en aquest
permís es considerarà sense llicència, per la qual cosa es procedirà de
conformitat amb la legislació vigent i aplicable sobre aquest tema.
4rt.- Durant l’execució de les obres no es podrà interrompre la lliure circulació
per la via pública amb dipòsits de materials, bastides ni elements anàlegs a
una distància major de la que s’assenyali, tenint en compte les necessitats de
les obres esmentades i les de trànsit públic. Si es creu necessari, per a la
seguretat del trànsit, es construirà una tanca protectora en la forma que
indicarà el tècnic municipal competent.
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5è.- La concessió d'aquesta llicència no prejutja en cap cas l'autorització per
a instal·lació d’activitats amb incidència mediambiental.
6è.- Les obres seran executades amb estricta subjecció als projectes
aprovats i sota la direcció del tècnic que figura a l'expedient. Tota variació
ulterior que s'hi pretengui introduir necessitarà la conformitat prèvia.
7è.- Els terminis per a l’execució de les obres seran els següents: Per a les
obres majors.- a) Un any per començar les obres, i b) Tres anys per acabarles; Per a les obres menors.- a) Quatre mesos per començar les obres i b) Un
any per acabar-les.
8è.- En aplicació de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, els promotors dels
edificis d’habitatges tenen l’obligació de contractar una pòlissa d’assegurança
per la responsabilitat civil decennal.
9è.- A l’empara de la present llicència d’obres, aquest Ajuntament es reserva
el dret d’exigir al sol·licitant la introducció de modificacions a les obres o
instal·lacions executades per adequar-les a l’ús o activitat escollit, de
conformitat amb les prescripcions legals o reglamentàries que regulen
l’activitat, tant si és innòcua com si es tracta d’una activitat compresa en els
annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de
l’administració ambiental, sense que es pugui exigir cap mena
d’indemnització a l’Ajuntament per danys i perjudicis originats a causa de la
present llicència d’obres.
10è.- Si l’ús o l’activitat a la qual es vulgui destinar l’edificació està prohibit en
el planejament vigent o hi és incompatible, es denegarà la llicència o permís
corresponent i/o es clausurarà, sense que es pugui exigir cap mena
d’indemnització a l’Ajuntament pels danys i perjudicis originats a causa de la
present llicència d’obres.
11è.- Des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre no es poden realitzar obres a
la via pública, ni d’excavació, ni de moviments de terres, ni d’obres majors en
general, llevat d’acabats interiors.
12è.- Quan la llicència municipal d’obres faci referència a la realització de
noves construccions, a l’ampliació, rehabilitació o reforma de construccions
existents; sigui parcial o total, a la demolició o enderrocament de
construccions, o a la modificació de l’ús o destí d’edificis i instal·lacions, el
titular de la llicència estarà obligat a comunicar-ho al Servei de Cadastre
Immobiliari de Girona.
13è.- En el supòsit que, per a la realització de les obres, sigui necessari
ocupar la via pública amb maquinària, bastida o materials, haurà de sol·licitarse la corresponent autorització municipal amb una antelació mínima de 10
dies respecte a la data d’inici de l’ocupació.
Expedient núm. 76/2006 (pròrroga).- Es concedeix a Grup Juma, S.A. una
pròrroga de la llicència municipal d’obres, atorgada per acord de la Junta de
Govern Local de data 3 d’agost de 2008, per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar entre mitgeres (8 habitatges i 1 local; 9 aparcaments i 1 traster) al
Carrer Delícies núm. 8. Condicions: a) El termini per a l’acabament d’aquesta
obra serà d’un any i mig; b) Es mantenen les condicions establertes a l’acord
de concessió de la llicència: b.1) Els espais a sotacoberta només es poden
destinar a àmbits comuns de l’immoble, magatzematge comunitari i individual
vinculat als habitatges, cambres de mals endreços, instal·lacions tècniques
de l’edifici, accessos als terrats i a la coberta (art.170 PGOU) i, en cap cas,
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poden destinar-se a espai habitable; b.2) El local situat a la planta primera no
podrà ser mai destinat per a habitatge, doncs l’edifici sobrepassaria el
nombre d’habitatges màxim permès i, per tant, no es podria concedir la
primera ocupació ni la cèdula d’habitabilitat a aquest local; b.3) En els plànols
del projecte executiu ha de constar que el caraner de la coberta no pot
sobrepassar en més de 2,10m l’alçària de l’arrencada de la coberta amb el
pla de façana; b.4) Cal aportar una fiança de 4.704,33 € per a garantir la
correcta destinació del residus de construcció i d’excavació, d’acord amb
l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres; b.5) Cal presentar un
aval de 3.000 € per garantir la reposició dels elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per les obres; b.6) Les parets mitgeres que quedin
al descobert han de tenir acabat de façana; b.7) Abans de l’inici d’obres, cal
aportar: b.7.1) Projecte executiu visat, el qual no ha de modificar les
determinacions del projecte bàsic objecte d’aquesta llicència i, a més, haurà
d’incloure les condicions que es determinen als seus apartats a), b) i c); b.7.2)
Còpia del Registre d’Entrada a la Secretaria de Telecomunicacions de la
Generalitat, del Projecte d’Infrastructures Comuns per Telecomunicacions;
b.7.3) Programa de Control de Qualitat; b.7.4) Pla de seguretat, aprovat pel
Departament de Treball; b.8) Per a la instal·lació de les dues grues-torre, cal
sol·licitar llicència independent i prèviament aportar: b.8.1) Projecte
d'instal·lació i de muntatge visat, amb plànol de situació, d'emplaçament, i
plantes i alçats referit a les edificacions veïnes; b.8.2) Estudi específic de
Seguretat i Salut; b.8.3) Contracte de manteniment; b.8.4) Assegurança a
nom de l'empresa instal·ladora; b.8.5) Assegurança vigent del titular de la
llicència d'instal·lació; b.9) Prèviament a l'obertura de rases a la via pública,
cal notificar-ho als Serveis Tècnics Municipals i obtenir el seu vist-i-plau; b.10)
Es recorda que cal obtenir informe de Fecsa-Endesa referent a l'afectació de
la xarxa elèctrica soterrada; b.11) Per atorgar la llicència d’edificació en el sòl
urbà és necessari que la parcel·la, a més de complir les dimensions mínimes
previstes pel planejament, tingui la consideració de solar, i per això haurà de
reunir els següents elements d’urbanització: Accés rodat, encintat de voreres,
pavimentació de calçades i voreres, xarxa de subministrament d’energia
elèctrica i d’abastament d’aigua, enllumenat públic i xarxa de sanejament;
b.12) Les condicions de la present llicència s'han de fer constar en el Registre
de la Propietat.

Expedient núm. 19/2009.- Al Sr. Antoni Castellón Tur per a l’adequació del
local i la reforma del bany existent al Carrer del XXXX núm. XX, local XX.
Condicions: a) Cal presentar un aval de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus d’enderroc i construcció; b) Cal presentar un aval de
250,30 € per tal de garantir que es refaran els elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per la realització de les obres.

Expedient núm. 7/2010.- Al Sr. Joan Font Pujol per a la realització de la rasa
necessària per donar subministrament elèctric a la finca rústica situada al
Camí de l’Estany i identificada amb el número de parcel·la 357 del Polígon 1
del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de Sant Pere
Pescador, des de la parcel·la 304 del mateix polígon. Condicions: Les terres
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del camí han de quedar ben compactades i amb les mateixes condicions que
abans de fer-les.
Expedient núm. 14/2010.- A Càmping El Riu, S.L. per a la construcció dins
del recinte del Càmping El Riu d’una rasa per al pas del tub de clavegueram
amb la finalitat de connectar-lo amb l’estació de bombeig del sanejament
municipal situada a la urbanització Nàutic Parc. Condicions: a) Cal presentar
un aval de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus d’enderroc i
construcció; b) En el supòsit que sigui necessària la realització d’obres fora
de l’àmbit del càmping, caldrà avisar prèviament als serveis tècnics
municipals.
Expedient núm. 15/2010.- A la Sra. Maria Teresa Mas Viusà i al Sr. Sagrado
Nova Sánchez per a la construcció d’un envà divisori dels dos locals situats
al Carrer del Carme núm.1, els quals foren objecte de concessió de la
llicència per a la seva segregació per part de la Junta de Govern Local de
data 27 de gener de 2010 (expedient núm. 1/2010). Condició: a) Cal
presentar un aval de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus
d’enderroc i construcció; b) Cal presentar un aval de 250,30 € per tal de
garantir que es refaran els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per la realització de les obres.
Expedient núm. 16/2010.- A Càmping El Riu, S.L. per a la substitució del
paviment d’una pista esportiva situada al recinte del Càmping El Riu, amb la
finalitat de canviar l’ús de pista de volei pel de pista de pàdel. Condicions: a)
Cal presentar un aval de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus
d’enderroc i construcció; b) Cal presentar un aval de 250,30 € per tal de
garantir que es refaran els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per la realització de les obres.
Expedient núm. 17/2010.- Al Sr. Joan Clotas Frigola per a la substitució per
bruc dels xipresos de la tanca de l’habitatge situat al Carrer XXXX núm. XX.
Condicions: a) Cal tenir en compte que, d’acord amb la normativa urbanística
del planejament municipal, l’alçada màxima de les tanques a carrer pot ésser
d’1,80 metres, que les tanques es poden realitzar amb material massís fins a
la cota màxima d’un metre per damunt de la vorera o terreny, i que s’han
d’acabar amb reixes, tel·la metàl·lica o vegetació d’arbust; b) Cal presentar
un aval de 250,30 € per tal de garantir que es refaran els elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos per la realització de les obres.

Extrem cinquè.- Acord de denegació de la sol·licitud de llicència
municipal d’obres formulada pel Sr. Marder Günter per a l’ampliació del
garatge de la vivenda situada al Carrer XXXXXXX núm. X
Examinada la sol·licitud de llicència municipal d’obres (Expedient núm.
6/2010) presentada pel Sr. Marder Günter, amb NIE núm. XXXXXXX, per tal
que li siguin autoritzades les obres d’ampliació del garatge de la vivenda
situada al Carrer XXXXXXX núm. X de la XXXXXXXXXXX;
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Atès que, d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals,
aquestes obres no poden autoritzar-se perquè l’apartat 8è. de l’article 189 de
la normativa urbanística del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de
Sant Pere Pescador estableix que l’ocupació màxima de la zona 5e.
(unifamiliar aïllada) on es situa la vivenda és del 35% (edificació principal i
secundària), la qual seria superada amb l’ampliació del garatge sol·licitada; i
Atès el que estableix l’apartat 1 de l’article 180 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol) i l’article
235 del Reglament de la Llei Urbanística de Catalunya (Decret 305/2006, de
18 de juliol);
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar al Sr. Marder Günter, amb NIE núm. XXXXXXXX, la
concessió de la llicència municipal d’obres per a l’ampliació del garatge de la
vivenda situada al Carrer XXXXXXX núm. XX de la XXXXXXXXXXX
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem sisè.- Atorgament al Sr. Antoni Castelló Tur de la llicència per
exercir una activitat de clínica dental al Carrer del Mar núm. 2, Local 4
Atès que, en data de 23 de febrer de 2009, va entrar a aquest Ajuntament la
sol·licitud de llicència ambiental del Sr. Antoni Castelló Tur (Expedient
2009/2/II.2) per exercir l’activitat de clínica dental al Carrer del Mar núm. 2,
Local 4, d’aquest municipi, acompanyada d’un projecte bàsic;
Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública i que ha estat
aportat el certificat de la informació pública i l’audiència als veïns;
Atès que els organismes competents de l’Administració han emès informe
favorable; i
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement el
projecte;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Sr. Antoni Castelló Tur la llicència per exercir l’activitat de
clínica dental al Carrer del Mar núm. 2, Local 4, d’aquest municipi,
condicionada al compliment de les mesures de seguretat indicades en el
projecte i demés documentació presentada.
Segon.- Condicionar l’efectivitat de la llicència a l’acreditació de l’adequació
de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada mitjançant:
a.- Certificat final del tècnic director del projecte degudament visat pel
Col·legi oficial corresponent.
b.- Certificat del compliment dels requisits exigibles mitjançant control
inicial realitzat per una entitat col·laboradora de l’Administració.
c.- En el control inicial caldrà aportar un pla de gestió de residus, el
qual ha d’incloure els residus sanitaris.
Tercer.- Requerir al titular de la llicència perquè estableixi els sistemes de
control següents:
- Qualsevol canvi en l’exercici de l’activitat haurà de ser comunicat a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, Aquesta comunicació haurà
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d’anar acompanyada de la valoració de la naturalesa del canvi
esmentat.
- Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada a l’establiment, en els
aspectes mediambientals, en el termini de vuit anys, llevat que es
produeixin abans canvis substancials en el mateix que obliguin a la
tramitació d’una nova llicència o que s’incorri en algun dels supòsits
de revisió anticipada recollits a l’article 67 del Decret 136/99.
Aquesta es materialitzarà amb la presentació d’una avaluació
ambiental verificada davant l’Ajuntament.
Quart.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de
833,10 euros ( Vuit-cents trenta-tres euros amb deu cèntims), d’acord amb el
que s’estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 5 d’aquest Ajuntament.

Extrem setè.- Concessió al Sr. Doudou Diata Sadio de la llicència
d’obertura d’un local de culte al Carrer Nou núm. 8
Vistos l'expedient instruït a l'efecte relatiu a la sol·licitud presentada pel Sr.
Doudou Diatta Sadio, amb DNI núm. XXXXXXXXXXXX, en representació de
la Comunitat Islàmica de Sant Pere Pescador, amb NIF núm. G17961715,
pera l’obtenció d’un permís municipal ambiental (Expedient 2003/15/III) per a
l’obertura d’un local de culte (mesquita) al Carrer Nou núm. 8 de Sant Pere
Pescador, segons el qual el projecte de l'esmentada activitat és favorable;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir la llicència d’obertura de l'activitat sol.licitada, d’acord amb
les següents condicions:
a) L’aforament del local es limita a un màxim de quaranta persones.
b) L’activitat podrà ser sotmesa a revisió un cop transcorregut el termini
de deu anys, d’acord amb l’Ordenança Municipal d’Establiments i
control d’Activitats Classificades al municipi de Sant Pere Pescador.
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 613
€ (Sis-cents tretze euros), d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 d’aquest
Ajuntament.

Extrem vuitè.- Autorització temporal al Sr. Jaume Llopart Simón per a la
instal·lació d’un circuit tancat de vehicles infantils Atv a la parcela núm.
40 del Polígon 4 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica
Atès que per part del Sr. Jaume Llopart Simón ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 561/2010) una autorització temporal per a la
instal·lació d’un circuit tancat de vehicles infantils Atv (quads) a la parcel·la
núm. 40 del Polígon 4 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica
de Sant Pere Pescador, situada en part dins del polígon d’actuació
urbanística S.U.S.-7 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador (PGOU) i en part en sòl no urbanitzable (Zona 10 del PGOU);
Atès que l’àmbit de sòl urbanitzable S.U.S.-7 està pendent de la tramitació del
corresponent Pla Parcial;
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Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’arquitecta assessora
municipal en data 23 de febrer de 2010, no pot autoritzar-se cap llicència
d’obres ni d’activitats per a construccions i instal·lacions en aquest sector
sense que, prèviament, s’hagi aprovat el corresponent Pla Parcial; i
Atès que, segons es desprèn també del contingut del referit informe,
únicament s’hi poden autoritzar instal·lacions provisionals de temporada, les
quals s’hauran de desmuntar quan aquesta finalitzi, essent el desmuntatge a
càrrec de l’autoritzat;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar des de l’inici de la setmana santa de 2010 fins a la data del
31 d’octubre de 2010 al Sr. Jaume Llopart Simón la instal·lació d’un circuit
tancat de vehicles infantils Atv (quads) a la parcel·la núm. 40 del Polígon 4
del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de Sant Pere
Pescador, d’acord amb les següents condicions:
a) La present autorització té caràcter temporal i finalitzarà el 31
d’octubre de 2010.
b) Una vegada hagi finalitzat el període d’autorització, haurà de
desmuntar-se la totalitat de la instal·lació, tot deixant el terreny net i
lliure de qualsevol element adscrit a l’activitat de temporada que
s’hi hagi realitzat. El cost del desmuntatge anirà a càrrec de
l’autoritzat.
c) El circuit es destinarà únicament als esmentats vehicles infantils
Atv.
d) Pel que fa a l’aparcament de vehicles, únicament s’autoritza el
relacionat directament amb els usuaris de l’activitat.
e) No s’autoritza l’aparcament de caravanes, autocaravanes, mòbilhomes o similars.
f) No es permet la implantació de cap construcció ni el tancat de la
finca sense que hagi estat atorgada la prèvia autorització municipal.
g) L’autoritzat haurà de dipositar a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador un aval o dipòsit per import de 1.200 € amb la finalitat de
garantir el desmuntatge de la instal·lació, una vegada hagi finalitzat
el període d’autorització.
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes corresponents a aquesta
autorització, les quals importen un total de 251,30 € (Dos-cents cinquanta-un
euros amb trenta cèntims).
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem novè.- Aprovació del Padró Fiscal de l’Impost sobre els Béns
Immobles de naturalesa urbana.- any 2010
Atès que ha estat elaborada la Llista cobratòria de l’Impost sobre Béns
Immobles de naturalesa urbana corresponent a l’any 2010;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la Llista cobratòria de l’Impost sobre Béns Immobles de
naturalesa urbana corresponent a l’any 2010, la qual importa un total de
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515.967,02 € (Cinc-cents quinze mil nou-cents seixanta-set euros amb dos
cèntims).
Segon.- Sotmetre aquest Padró a exposició pública per un termini de vint dies
hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació del corresponent Edicte al
Butlletí Oficial de la Província. En el supòsit que no es presenti cap al·legació
en el transcurs d’aquest període, l’aprovació quedarà elevada a definitiva,
sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem desè.- Reclamació de responsabilitat patrimonial dels
desperfectes ocasionats pel mal estat del paviment de l’Av. Tarradellas
en els pneumàtics d’un vehicle
Atès que per part del Sr. Victor Casarrubio Pedreño ha estat sol·licitat al
nostre Ajuntament (R.E. núm. 804/2010) que assumeixi la responsabilitat
derivada de l’existència d’un forat bastant profund a l’asfalt de l’Avinguda
Josep Tarradellas (Urbanització L’Àmfora), el qual va originar desperfectes al
pneumàtic d’una roda del vehicle matrícula 4120 FMX, propietat del
reclamant;
Atès que, de l’informe emès pels serveis tècnics municipals, es desprèn que
l’existència d’aquest desperfecte al paviment de l’Avinguda Josep
Tarradellas; i
Atès que a l’expedient ha quedat acreditat que existeix un nexe causal entre
el dany reclamat i el funcionament anòmal de la nostre administració
municipal pel que fa al manteniment de l’asfaltat d’aquesta via pública;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Estimar la reclamació efectuada pel Sr. Victor Casarrubio Pedreño
per tal que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador assumeixi el cost de la
reparació del pneumàtic d’una roda del vehicle marca matrícula 4120 FMX,
propietat del reclamant, com a conseqüència de l’existència d’un forat bastant
profund a l’asfalt de l’Avinguda Josep Tarradellas (Urbanització L’Àmfora).
Segon.- L’import de la reclamació estimada és de 79,76 € (Setanta-nou euros
amb setanta-sis cèntims), IVA inclòs, d’acord amb el pressupost presentat pel
reclamant; amb el benentès que l’import corresponent a l’IVA únicament es
farà efectiu al Sr. Casarrubio prèvia la presentació al nostre Ajuntament de la
factura corresponent a la reparació del pneumàtic vehicle.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem onzè.- Acord per a l’adquisició de divers material esportiu per al
pavelló municipal
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD següent:
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Primer.- Adquirir a l’empresa Sappysport el material i aparells esportius que
es relaciona a continuació amb la finalitat de destinar-lo al nou pavelló
poliesportiu municipal:
.- 2 cintes Salter
.- 2 el·líptiques magnètic
.- 2 bicicletes estàtiques
.- 1 Steep Hi Power
.- 1 aparell de rem
.- 1 contractor Reebok
.- 1 aparell de glutis Reebok
.- 1 aparell “gemelos sentadilla” Reebok
.- 1 politja multifunció
.- 1 espatllera de 2 places
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició d’aquest material, la
qual importa un total de 18.460 € (Divuit mil quatre-cents seixanta euros), IVA
inclòs, amb el transport i muntatge del material inclòs.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem dotzè.- Sol·licitud de Vingut Dalmau, S.L. per a la devolució de
l’import de l’ICIO corresponent a la llicència d’obres núm. 4/2007
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
a la vista de la petició formulada per Vingut Dalmau, S.L. (R.E. núm.
974/2010), adopta el següent ACORD:
Primer.- Efectuar la devolució a Vingut Dalmau, S.L. de l’import de l’Impost
sobre les construccions, Instal·lacions i Obres que va satisfer al seu dia per la
realització de les obres objecte de l’expedient de llicència municipal núm.
4/2007, atès que renuncia a l’execució de les mateixes.
Segon.- S’acorda igualment el retorn de l’aval dipositat al seu dia per
l’esmentada entitat mercantil en concepte de garantia del compliment de les
obligacions imposades a l’acord d’atorgament de la llicència.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem tretzè.- Concessió de la titularitat de diversos nínxols del
Cementiri municipal a la Sra. Teresa Charles Arbona
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la
titularitat dels nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen
seguidament, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat dels
nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen:
Titular
Situació del nínxol
Teresa Charles Arbona
Nínxols núm. 7 dels pisos 2n i 3r
de la Illa de Santa Maria-Sud
(Transmissió hereditària del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
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Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat dels nínxols
l'obligació del seu titular o hereu de mantenir-los en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a les
esmentades adquisicions de titularitat dels nínxols.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució dels anteriors acords.

Extrem catorzè.- Concessió de la titularitat de diversos nínxols del
Cementiri municipal al Sr. Isidro Solà Geis
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la
titularitat dels nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen
seguidament, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat dels
nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen:
Situació del nínxol
Titular
Isidro Solà Genís
Nínxols núm. 14 dels pisos 1r i 2n
de la Illa de Santa Maria-Nord
(Transmissió hereditària del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat dels nínxols
l'obligació del seu titular o hereu de mantenir-los en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a les
esmentades adquisicions de titularitat dels nínxols.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució dels anteriors acords.

Extrem quinzè.- Aprovació de factures
.- La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta l’acord d’aprovar les factures que es relacionen a
continuació:
Proveïdor/Concepte

Import

XXXXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

XXX00 €
xxxxx €

XXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO HORES EXTRAORDINARIES
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521053 LLAR JUBILATS

-

8,39 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA , TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT -

5,24 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT

-

9,08 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT

-

29,93 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521722 RDSI DISPENSARI

-

67,38 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520535 TURISME

-

8,10 €

TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972520326 CASALET C. CIVIC
YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, MANTENIMENT i TONIFICACIÓ

-

8,39 €
736,00 €

MONTSERRAT CLOS ROCA, IOGA CASAL FEBRER
SONJA KAUFMAN, IOGA CASAL FEBRER
ACTIESCOLA, LUDOTECA CENTRE CIVIC FEBRER

368,00 €
540,00 €
4.523,43 €
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ENDESA, POL: 40034124604 SALA NOVA
ENDESA, POL: 40034307688 BOMBA C. ALBERA
DT QUIMICA, BOSSES ESCOMBRARIES BLANQUES
ENDESA, POL: 40034125154 4 VENTS
ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

387,53 €
1.069,35 €
781,89 €
6,32 €
37,86 €

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

327,53 €

ENDESA, POL. 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

614,66 €

ENDESA, POL. 40034242574 ENLLUMENAT C ESCOLES
CARME VICH PASCUAL, ARQUITECTE FEBRER

10,02 €
1.618,97 €

COPI OLOT, MATERIAL OFICINA

239,08 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR

520,33 €

COPI OLOT, COPIES NEGRES FOTOCOPIADORA COLOR

20,08 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR M351U

86,39 €

TEVECA, ADMISIO BRANQUES PODA FEBRER

30,88 €

CONSELL COMARCAL ALT FEMPORDA, ABOCADOR GENER 2010

3.862,39 €

BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER MODULS FUTBOL FEBRER

1.426,80 €

E.S SANCHEZ MUÑOX SA, GASOIL BRIGADA FEBRER

293,98 €

E.S SANCHEZ MUÑOZ, GASOIL ESCOLA 1970 LITRES

1.227,31 €

FECSA ENDESA, POL: 40034125644 FONT C. CARME

18,69 €

FECSA ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

1,42 €

FECSA ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. SANT ANTONI

6,99 €

FECSA ENDESA, POL: 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC

31,22 €

FECSA ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

19,67 €

FECSA ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
AUTOCARS VIÑOLAS SL, VIATGES PISCINA ROSES FEBRER
CREU ROJA DE FIGUERES, TRANSPORT ADAPTAT SETEMBRE A FEBRER
BIGAS GESTORIA I GESTIO, ALTES FEBRER

241,42 €
590,64 €
1.399,11 €
173,65 €

TUVRHEINLAND, REVISIO ASCENSOR VERGE DEL PORTALET

194,73 €

EASYBIKES SL, CLASSES SPINIG GENER-FEBRER 1 DE MARÇ

836,00 €

ORANGE, TELEFON DEPENDENCIES MUNICIPALS 01-02 A 28-02-2010

544,70 €

FECSA ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C GIRONA

223,67 €

ENDESA, POL. 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

396,43 €

ENDESA, POL. 4004300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

560,55 €

ENDESA, POL. 401663807 ENLLUMENAT C PROVENÇA

1.215,39 €

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

525,99 €

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

1.449,55 €

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

1.220,39 €

ENDESA, POL.401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO

127,97 €

ENDESA, POL: 401656654 CAM FUTBOL NOU

1.095,49 €

ENDESA, POL 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

1.230,19 €

ARIDS CURANTA, SORRA CAMP DE FUTBOL PETIT
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO MES DE FEBRER
DISBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI
RETOLS EMPORDA, 6 CARTELLS PONT TALLAT
FECSA ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

26,22 €
314,55 €
30,79 €
822,44 €
30,02 €

FECSA ENDESA, POL: 40034975499 CTRA CASTELLO

85,48 €

ENDESA, POL: 40034399278 JONCAR CANTONADA NORD

46,47 €

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

254,71 €

ENDESA, POL: 40034331800 ENLLUMENAT PL MAJOR

744,77 €

ENDESA, POL: 40034187443 ENLLUMENAT LA CAPELLA

401,70 €

ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES

160,17 €
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ENDESA, POL. 4003535640 FONT PL MAJOR

6,77 €

ENDESA, POL 40034125469 C. ESCOLES

3,45 €

ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

13,60 €

ENDESA, POL. 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

0,89 €

ENDESA, POL: 4003424574 ENLLUMENAT ESCOLES

47,04 €

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C CARME

14,37 €

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS

208,16 €

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

147,12 €

ENDESA, POL: 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC

22,05 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FEBRER

42,70 €

CANON, FONT ALIMENTACIO DISC DUR PLACA BASE BIBLIOTECA
PAIS DE XAUXA, 25-02-2010 ESPECTACLE CARNESTOLTES

73,08 €
330,60 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI VIDRE ESCOLA

59,36 €

ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI

173,07 €

CARME VICH PASCUAL, VIATGE BARCELONA HABITATGE

51,84 €

AQUALIA, RATA CARRER DELICIES 08-02-2010

405,85 €

AQUALIA, NETEGES GENERALS SANT SEBASTIA I C DEL JUNCAR

326,52 €

FRAQUE SL, TOVALLOLETES MANS ESCOLA

222,72 €

LITH GRAFIQUES, 100 TG DOLORS FERRER 100 TG ANONIMES

165,30 €

ORANGE, TELEFONS MOBILS ALCALDE I BRIGADA

305,44 €

AQUALIA, RATA CARRER MAR I DELICIES 19-02-2010

435,36 €

AQUALIA, RATA DESAIGUES DIA 18-02-10

435,36 €

INSTAL.ALCIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT GENER
FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA,QUOTA 2010

3.787,84 €
356,29 €

XALOC, CURS JOSEP M CORTADA PUIG- ACCES INTERNET

25,00 €

TOT PROFESSIONAL, VESTUARI BRIGADA

444,86 €

DISSENY BARRACA, TANCA REC MOLI

3.922,84 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 MODEM AJUNTAMENT

16,79 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 FAX AJUNTAMENT

16,79 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550185 CASAL
GRUPO CASTILLA, RECONFIGURA PROGRAMA DE NOMINES

25,50 €
348,00 €

TUV RHEINLAND, EXP BAIXA TENSIO PAVELLO

61,21 €

TUV RHEINLAND INSPECCIO INICIAL PAVELLO

127,60 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550514 DISPENSARI
TELEFONICA ESPAÑA SA, TELEF: 972520207 SERV SOCIALS
SGAE, ACTUACIONS ESTIU 2009

22,71 €
21,93 €
1.826,99 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,30 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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