Ref. 5/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 31 de març de 2010
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20,45 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras (Tinent
d’Alcalde), Maria Dolors Ferrer Canals, Marina Barceló Fàbrega (regidores).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.

Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’esborrany de l’Acta corresponent
a la sessió del dia 17 de març de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 17 de
març de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Aprovació del Plec de clàusules per a la contractació pel
procediment negociat sense publicitat de les obres corresponents a la
millora de la xarxa viària d’accés al municipi des del terme municipal de
Vilamacolum i d’accés al pont sobre el riu Fluvià, objecte de
finançament per part del Fons Estatal per al treball i la sostenibilitat
local (FEIL-2)
Atès que el Projecte de millora de la xarxa viària d’accés al municipi des del
terme municipal de Vilamacolum i d’accés al pont sobre el riu Fluvià, aprovat
inicialment per la Junta de Govern Local en data de 27 de gener de 2010, ha
estat objecte d’informació pública (BOP núm. 22 de data 3/2/2010) i, havent
transcorregut el termini sense que hagin estat presentades al·legacions
contra el mateix, es considera definitivament aprovat;
Atès que aquest projecte reuneix els requisits del Reial Decret-Llei 13/2009,
de 26 d’octubre, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 259 de data 27
d’octubre de 2009;
Atès que aquest projecte es finança amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió
Local, creat per Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre, havent estat
aprovat pel Secretari d’Estat de Cooperació Territorial en data de 10 de març
de 2010;
Atès que aquest contracte pot adjudicar-se pel procediment negociat sense
publicitat, atès que es troba inclòs en el supòsit previst als articles 155.d) i
161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i el seu pressupost
base de licitació, exclòs l’IVA, no supera el límit dels dos-cents mil euros;
Atès que, de conformitat amb l’article 17.1 del Reial Decret-Llei 13/2009
s’aplicarà el tràmit d’urgència regulat als articles 96 i 128 de la LCSP; i
Atès que per part de la secretaria-intervenció municipal ha estat elaborat el
plec de clàusules administratives particulars que han de regular aquesta
contractació;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
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Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació de les obres de millora de la xarxa viària d’accés al
municipi des del terme municipal de Vilamacolum i d’accés al pont sobre el riu
Fluvià.
Segon.- Acordar la convocatòria del procediment negociat sense publicitat
per a l’adjudicació d’aquestes obres, per la qual cosa es sol·licitarà oferta,
almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de les mateixes, tal
com estableix l’article 162 de la LCSP.
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 tercer.- Aprovació del Plec de clàusules per a la contractació pel
procediment negociat sense publicitat de les obres corresponents al
projecte de renovació de la xarxa de clavegueram dels Carrers Verge del
Portalet, Girona i un tram del Carrer del Carme (Desglossat núm. 1 del
Projecte de regeneració urbana), objecte de subvenció extraordinària
per part del PUOSC
Atès que el Projecte de substitució d’un tram de la xarxa de clavegueram del
casc urbà de Sant Pere Pescador ha estat objecte d’informació pública (BOP
núm. 92 de data 15/5/2009) i, havent transcorregut el termini sense que hagin
estat presentades al·legacions contra el mateix, es considera definitivament
aprovat;
Atès que aquest projecte es finança amb càrrec a l’ajut extraordinari concedit
per Resolució del conseller de Governació i Administracions Públiques de
data 29 de setembre de 2009;
Atès que el contingut d’aquest projecte ha estat inclòs posteriorment dins del
Projecte de regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i un
tram del Carrer del Carme, del qual en forma part com a projecte desglossat
núm. 1;
Atès que aquest contracte pot adjudicar-se pel procediment negociat sense
publicitat, atès que es troba inclòs en el supòsit previst als articles 155.d) i
161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i el seu pressupost
base de licitació, exclòs l’IVA, no supera el límit dels dos-cents mil euros;
Atès que per part de la secretaria-intervenció municipal ha estat elaborat el
plec de clàusules administratives particulars que han de regular aquesta
contractació;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació de les obres de substitució de la xarxa de clavegueram
del nucli urbà (Desglossat núm. 1 del projecte de regeneració urbana dels
carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer del Carme de Sant
Pere Pescador).
Segon.- Acordar la convocatòria del procediment negociat sense publicitat
per a l’adjudicació d’aquestes obres, per la qual cosa es sol·licitarà oferta,
almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de les mateixes, tal
com estableix l’article 162 de la LCSP.
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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 quart.- Acord de sol·licitud de subvenció en l’àmbit del Pla de
Desenvolupament Turístic (PLADETUR)
Atès que per part del Departament d’innovació, universitats i empresa de la
Generalitat de Catalunya ha estat aprovada l’Ordre IUE/120/2010, de 24 de
febrer, de convocatòria de subvencions en l’àmbit del Pla de
desenvolupament turístic, el qual inclou un programa de suport a la
senyalització turística;
Atesa la proposta d’actuació que vol portar a terme el nostre Ajuntament per
a la senyalització turística de la platja i el nucli antic de Sant Pere Pescador,
d’acord amb la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals,
la qual preveu un pressupost de 26.000 € (Vint-i-sis mil euros), més IVA; i
Atès que s’ha valorat la conveniència de sol·licitar acollir-se a l’esmentada
convocatòria de subvencions per tal d’obtenir el finançament necessari a la
realització de l’actuació prevista;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de Turisme del Departament
d’innovació, universitats i empresa de la Generalitat de Catalunya una
subvenció de 12.000 € (Dotze mil euros), en el marc de l’Ordre IUE/120/2010,
de 24 de febrer, en concepte de suport a la senyalització turística de la platja i
el nucli antic de Sant Pere Pescador.
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 cinquè.- Adjudicació de la concessió de l’explotació del Barsanitari de la zona de kitesurf de Can Martinet
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de maig de 2009,
adoptà l’acord d’adjudicar l'explotació dels serveis de temporada que no
precisen d'instal·lacions fixes a la platja de Sant Pere Pescador per a l’any
2009, prorrogable per anualitats fins a la temporada estiuenca de l’any 2011;
Atès que el servei de Bar-sanitaris situat a la zona C (Can Martinet),
especialment adreçat als usuaris de la zona de kitesurf d’aquest indret, no fou
objecte d’adjudicació perquè no s’havia presentat cap oferta en el
procediment obert convocat pel nostre Ajuntament;
Atès que, enguany, han estat presentades al nostre Ajuntament dues
sol·licituds (R.E. núms. 662 i 1072/2010) per a l’explotació d’aquest servei de
Bar-sanitaris a l’esmentada zona C (Can Martinet) de la platja;
Atès que s’ha valorat l’oferta presentada pel Sr. Jordi Torres Turon (R.E.
núm. 662/2010) com la que ofereix unes millors condicions per a la gestió
d’aquest servei; i
Atès que el que estableix l’article 154, c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic sobre el procediment negociat per als supòsits
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que, després d’haver seguit un procediment obert o restringit, no s’hagués
presentat cap oferta;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents;
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar al Sr. Jordi Torres Turon l’explotació del servei de
temporada que no precisa d'instal·lació fix a la platja de Sant Pere Pescador
que es relaciona a continuació, pel tipus que també s’indica:
Bar-sanitari:
* LLoc: Zona C: Can Martinet (Zona de Kitesurf)
Tipus d'adjudicació: 4.000 €
La present adjudicació s’atorga amb la condició que per part de la Direcció
General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya s’atorgui
la corresponent resolució d’aprovació del Pla d’usos de temporada a les
platges i mar territorial per a l’any 2010 del terme municipal de Sant Pere
Pescador, i l’autorització de la corresponent ocupació de la zona de domini
públic marítima terrestre i, en el seu cas, de la zona de servitud de protecció.
Aquest lloc s'explotarà en el transcurs de la temporada estiuenca, la qual
començarà l’1 de juny de 2010 i finalitzarà el 30 de setembre del mateix any.
L’autorització d’explotació de serveis i d’aprofitament s’atorga per a l’any
2010, però és prorrogable per una anualitat fins a la temporada estiuenca de
l’any 2011. Llevat que decisions d’instàncies superiors ho impedeixin,
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador renovarà l’autorització d’explotació
mitjançant una de nova per a cada temporada, sempre que l’adjudicatari ho
sol·liciti abans del 30 de desembre de cada any de vigència del contracte. Per
poder renovar la concessió anual, serà requisit imprescindible que
l’adjudicatari no hagi estat sancionat per cap falta greu durant la temporada
anterior.
La renovació de la concessió anual a l’adjudicatari quedarà supeditada a la
prèvia obtenció per part de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de
l’autorització del Servei de Costes de la Direcció General de Ports, Aeroports
i Costes de la Generalitat de Catalunya, o de l’organisme que el substitueixi
en aquesta competència. Si resolucions dimanants d’instàncies superiors no
permetessin la renovació de l’autorització municipal per a algun dels serveis
previstos, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamació de cap mena.
Segon.- En l'explotació d’aquest servei de Bar-sanitari es tindran en compte
les normes contingudes al Pla d’usos de temporada a la platja de Sant Pere
Pescador per a la temporada 2010-2014, aprovades per la Junta de Govern
Local de data 17 de març de 2010, les normes de seguretat marítima
establertes per la capitania marítima de Girona a Palamós per al Pla d’usos
de temporada de 2010, i les condicions que fixi la Direcció General de Ports,
Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya a través de la resolució
d’aprovació del Pla d’usos de temporada a les platges i mar territorial per a
l’any 2010 del terme municipal de Sant Pere Pescador, i autorització de la
corresponent ocupació de la zona de domini públic marítima terrestre i, en el
seu cas, de la zona de servitud de protecció.
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 sisè.- Concessió de llicències municipals d’obres
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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.
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.
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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. 18/2010.- A la Sra. Mireia de Miguel Fort per a la
construcció d’una piscina de 8 x 4 metres al pati posterior de l’habitatge
unifamiliar de la seva propietat situat al Carrer xxxxxxxxxx. Condicions: a) Cal
presentar un aval de 600 € per a la correcta destinació dels residus de
construcció que puguin generar-se com a conseqüència de les obres; b) Cal
presentar un aval de 1.066 € per garantir la reposició dels elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos per la realització de les obres.
Expedient núm. 19/2010.- Als Serveis Territorials del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la realització de les obres
d’infrastructures necessàries a la col·locació d’un mòdul escolar prefabricat, al
costat del mòdul ja existent, al Carrer Nord s/núm., davant la façana Nord del
pavelló esportiu municipal. Condicions: a) Cal presentar un aval de 120 € per
a la correcta destinació dels residus de construcció que puguin generar-se
com a conseqüència de les obres; b) Cal presentar un aval de 249 € per
garantir la reposició dels elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per la realització de les obres; c) Cal obtenir el vist i plau de
FECSA-Endesa per a l’afectació de les línees elèctriques; d) Cal avisar als
serveis tècnics municipal quan s’iniciïn les obres.
Expedient núm. 20/2010.- Al Sr. Juan Antonio Camacho García per a la
construcció d’una piscina a la part posterior de la parcel·la situada al Carrer
xxxxxxxxx núm. xx. Condicions: a) Cal presentar un aval de 120 € per a la
correcta destinació dels residus de construcció que puguin generar-se com a
conseqüència de les obres; b) Cal presentar un aval de 250,30 € per garantir
la reposició dels elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per la
realització de les obres.

Extrem setè.- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat pels danys de la
nevada
Atès que, a proposta de diversos departaments de la Generalitat de
Catalunya, ha estat aprovat el Decret 43/2010, de 23 de març, pel qual
s’aproven mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats i reduir els riscos
al medi natural amb motiu del temporal de neu de març de 2010; i
Atès que, per part del nostre Ajuntament, s’ha vist la conveniència de
sol·licitar un ajut per al pagament de les despeses extraordinàries
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ocasionades amb motiu d’aquestes nevades i, en concret, per la neteja de
neu de les vies urbanes;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar un ajut de 8.197,51 € (Vuit mil cent noranta-set euros amb
cinquanta-un cèntims) a la Generalitat de Catalunya, en el marc del Decret
43/2010, per tal de sufragar les despeses extraordinàries ocasionades amb
motiu de la nevada del proppassat 8 de març.
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 vuitè.- Aprovació de la certificació núm. 6 i última de les obres de
l’entorn del pavelló esportiu

La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 6 i última
corresponent a l’obra d’urbanització i accessos al pavelló municipal de Sant
Pere Pescador, la qual ha estat presentada per l’empresa adjudicatària
Xavier Alsina, S.A. i conformada per la Tècnica Directora de les mateixes Sra.
Carmen Vich Pascual, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 6 i última corresponent a l’obra
d’urbanització i accessos al pavelló municipal, la qual importa un total de
9.621,27 € (Nou mil sis-cents vint-i-un euros amb vint-i-set cèntims).
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem novè.- Acord de pròrroga del conveni establert amb Creu Roja
per als serveis de salvament i socorrisme a la platja durant la propera
temporada estiuenca
Atès que el nostre Ajuntament ha de prestar el servei de salvament i
socorrisme a la platja del nostre terme municipi durant la temporada
estiuenca de 2010;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de juliol de 2009,
acordà l’establiment d’un conveni de col·laboració amb l’Assemblea de la
Creu Roja de Figueres, a l’igual que en anys anteriors, per a la cobertura dels
serveis d'auxili i socors a la platja durant la temporada estiuenca de 2009,
posant la infrastructura, material i element humà necessari per a portar a
terme aquest servei;
Atès que, d’acord amb la clàusula dotzena d’aquest conveni de col·laboració,
aquest tenia una vigència des del 19 de juny fins al 6 de setembre de 2009,
amb la possibilitat que ambdues parts, de mutu acord i de forma explícita, el
prorroguessin per a un altre període; i
Atès el que disposen els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 115 de la Llei de Costes, i
l’Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre mesures de seguretat a les platges
d’Auxili i Salvament;
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prorrogar per a l’any 2010 el conveni de col·laboració establert pel
nostre Ajuntament amb l'Oficina Local de la Creu Roja de Figueres per tal de
realitzar el servei de salvament i socorrisme a la platja de Sant Pere
Pescador durant l'època estival del present any, el qual s'iniciarà el dia 19 de
juny i finalitzarà el dia 6 de setembre de 2009, en horari de 10 hores a 18
hores.
Segon.- L'Ajuntament satisfarà a Creu Roja de Figueres la quantitat de
109.351,58 € (Cent set mil dos-cents set euros amb quaranta-tres cèntims)
en concepte de col·laboració econòmica per al sosteniment de les despeses
que els serveis aportats ocasionen, la qual es farà efectiva en els següents
terminis:
.- 45.000 euros, el 27 de juliol de 2010
.- 45.000 euros, el 27 d'agost de 2010
.- 19.351,58 euros, el 6 de setembre de 2010.
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 desè.- Acord de pròrroga de la concessió administrativa del
servei de Casalet a l’empresa Actiescola, S.L.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juny de 2006,
acordà adjudicar de manera urgent a l’empresa Actiescola, S.L. la concessió
administrativa del servei de lleure infantil anomenat Casalet adreçat als nens i
nenes menors de tres anys, el qual es porta a terme al primer pis del Centre
Cívic Polivalent de la nostra localitat;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de maig de 2007,
adoptà l’acord de prorrogar aquesta concessió administrativa fins a la data de
30 de juny de 2008;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de febrer de 2008,
adoptà l’acord de prorrogar aquesta concessió administrativa fins a la data de
30 de juny de 2009;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2009,
adoptà l’acord de prorrogar aquesta concessió administrativa fins a la data de
30 de juny de 2010;
Atès que, mentre no es porti a terme l’adjudicació d’aquesta concessió a
través d’algun dels procediments establerts a la vigent legislació contractual,
és urgent la pròrroga de la present concessió; i
Atès el que disposa l’article 120 del Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local (Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril) estableix que en els supòsits de reconeguda urgència es podrà
recórrer al procediment de contractació directa;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prorrogar a l’empresa Actiescola, S.L. la concessió administrativa del
servei de lleure infantil anomenat Casalet, adreçat als nens i nenes menors
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de tres anys, el qual es porta a terme al primer pis del Centre Cívic Polivalent
de la nostra localitat.
Segon.- Establir que la durada d’aquesta pròrroga s’estengui des de l’1 de
juliol de 2010 fins al 30 de juny de 2011.
Tercer.- Establir l’aplicació a la present concessió del Plec de clàusules
tècniques i econòmico-administratives del servei de casalet, aprovades pel
Ple municipal de 23 de gener de 2003, juntament amb les modificacions
acordades per la Junta de Govern Local del nostre Ajuntament, en data de 10
de maig de 2007, pel que fa a la primera pròrroga de la concessió.
Quart.- L’Ajuntament satisfarà mensualment a Actiescola, S.L durant l’any
2010 la mateixa quantitat per monitor acordada per a l’any 2010. L’any 2011
s’aplicaran els augments que corresponguin d’acord amb la legislació i els
convenis laborals del sector. Aquesta empresa contractarà dos monitors per a
la realització del servei durant la totalitat de l’horari establert fins avui. Es
continua establint la xifra de quinze nens i nenes per cada monitor, de tal
manera que, si es supera la xifra de trenta inscrits, haurà de contractar-se un
nou monitor.
Cinquè.- Autoritzar l'Alcalde President 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 la contractació d’un servei de recollida
selectiva d’oli vegetal
La Junta de Govern Local, amb la voluntat de portar a terme un servei de
recollida selectiva d’oli vegetal al nostre municipi, adopta el següent ACORD,
amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Contractar amb l’empresa Recicloil, S.L. l’adquisició de tres
contenidors de recollida selectiva d’oli vegetal pel preu de 2.825,76 € (Dos mil
vuit-cents vint-i-cinc euros amb setanta-sis cèntims), IVA inclòs, amb el
benentès que aquest preu inclou el servei de buidatge quinzenal i el
manteniment dels contenidors, així com el servei de neteja de l’entorn més
proper als contenidors, durant el període d’un any.
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 dotzè.- 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

xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
GROS MERCAT, Caramels reis
xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
SERSALL 95 SL, CONTENIDORS JARDINERIA FEBRER
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FINS 15-03-2010

198,00 €
195,68 €
142,50 €
510,00 €
150,00 €
571,95 €
136,80 €
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MATERIALS SANT PERE SL, MARC TAPA FUNDICIÓ
64,70 €
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA VALVULA GRUA
188,51 €
MANC CONTROL MOSQUITS, QUOTA 2010
23.893,97 €
AL SER ESPORT, CANASTA BASQUET ESCOLA
71,12 €
CANON, MANTENIMENT ANUAL ORDINADORS AJUNTAMENT
2.449,92 €
CARME VICH PASCUAL, FACTURA MES DE MARÇ
1.627,47 €
VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS
517,86 €
VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS
391,17 €
YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, MANTENIMENT i TONIFICACIÓ MARÇ
552,00 €
SONJA KAUFMAN, TAI XI MES DE MARÇ
405,00 €
SERVEIS 95 SL, CALEFACTORS ASPIRADORA
268,15 €
AQUALIA, RATA DESAIGUES BON RELAX
892,89 €
AQUALIA, CONSUM AIGUA PIS 4 VENTS
28,90 €
AQUALIA, NETEJA GENERAL C ST SEBASTIA
558,06 €
AQUALIA, NETEJA CAMIO RATA
781,28 €
CREU ROJA, TRANSPORT ADAPTAT MARÇ
233,19 €
RESTAURANT CA LA TERESA, 13 APATS MUSICS SANT SEBASTIA
260,00 €
ABM ENGINYERS I CONSULTORS SL, PROJECTE CARRERES
20.615,24 €
JOSE ANTONIO DE DIEGO VALLEJO, RENOVA POLISSA
495,54 €
CEPSA, GAS 4 VENTS PIS
11,47 €
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA ARMARI CASAL
30,19 €
ENDESA, POL: 40034970834 ENLLUMENAT AV EMPORDA
1.364,87 €
ENDESA, POL: 401656635 BOMBA AIGUA ALBERA
917,42 €
ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA
95,39 €
ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDÀ
67,40 €
JAUME ISACH SALA, RETOL ESCOLA
174,00 €
ENDESA, POL. 40034613961 ESTACIO BOMBEIG RAJOLERIA
18,46 €
ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
88,21 €
ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI
9,44 €
ENDESA, POL: 40034125440 ENLLUMENAT C.ESCOLES
127,22 €
ENDESA, POL: 40034300488 BOMBA MAS SOPES
955,68 €
ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. SANT ANTONI
66,68 €
ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
0,79 €
ENDESA, POL: 40034125154 PIS 4 VENTS
32,86 €
ENDESA, POL. 40034125469 CAMP FUTBOL
3,04 €
ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT C. ESCOLES
45,79 €
ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
64,70 €
ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES
169,53 €
ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
11,81 €
ENDESA, POL. 40035172384 BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC
11,81 €
ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA
34,25 €
ENDESA, POL: 40035353878 ENLLUMEANT CAMP DEL CLOS
602,14 €
SERVITRANSFER SL, ABOCADOR FORALLAC FEBRER
396,55 €
SERVITRANSFE SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES FEBRER
8.572,44 €
MOTONAUTICA LLONCH, TRAMITS RENOVACIO PAPERS ZODIAC
440,27 €
ES PUBLICO, SUSCRIPCIO ANUAL
1.414,06 €
YELL PUBLICIDAD, INSECIO TELEF AJUNTAMENT PAGINES BLANQUES
317,00 €
PREVINT, SERVEI PREVENCIO SEGURETAT SALUT
1.866,73 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,20 hores.
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L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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