Ref. 7/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 30 d’abril 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, Marina Barceló Fàbrega (regidores).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió del
dia 14 d’abril de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 14
d’abril de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Acord per a la creació d’una borsa de treball d’estudiants
en pràctiques per cobrir les necessitats de servei a l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador
Atès que s’ha estimat per part del nostre Ajuntament la conveniència de crear
una borsa de treball per a aquells alumnes d’ensenyaments secundaris o
superiors reglats que vulguin realitzar practiques formatives laborals que formin
part del programa formatiu (curricular) d’aquestes ensenyaments; i
Atès que aquesta proposta s’ha valorat positiva en atenció a la possibilitat de
millorar les expectatives d’accés dels joves a les seves primeres ocupacions;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Crear una borsa de treball per a alumnes d’ensenyaments secundaris
o superiors reglats que vulguin realitzar practiques formatives laborals a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, d’acord amb els convenis de col·laboració
que puguin establir-se entre els respectius centres d’ensenyament i el nostre
Ajuntament.
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 tercer.- Acord per a l’adquisició de tres plafons d’informació
municipal
Atesa la necessitat de col·locar plafons d’informació municipal a diversos
punts de la trama urbana del nostre municipi;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir a l’empresa Girod, S.L. de Vidreres (Girona) tres cartel·leres
d’alumini d’1,4 metres d’ample x 1 metre d’alt amb la finalitat que siguin
utilitzades per a la difusió de la informació municipal, d’acord amb el
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pressupost total presentat de 4.054,27 € (Quatre mil cinquanta-quatre euros
amb vint-i-set cèntims), IVA inclòs.
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.- Acord per a la comanda de senyalització vertical per a les
Urbanitzacions Mas Sopes i Bon Relax i per al sector nord-oest del casc
urbà
Atesa la necessitat de portar a terme la col·locació de senyalització vertical a
diversos punts de les urbanitzacions Bon Relax i Mas Sopa i del sector nordoest del casc urbà de la nostra població;
Atès que han estat sol·licitats pressupostos per a l’adquisició d’aquestes
senyals a tres empreses especialitzades;
Atès que, de les tres empreses consultades, és GIROD, S.L. la que ha
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per al nostre Ajuntament; i
Atès el que disposa l’article 122,3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, dels
contractes del sector públic pel que fa a la contractació menor;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir a l’empresa GIROD, S.L. un total de cinquanta-tres senyals
de circulació, juntament amb els corresponents elements de suport, per a la
senyalització vertical a diversos punts de les urbanitzacions Bon Relax i Mas
Sopa i del sector nord-oest del casc urbà de la nostra població, d’acord amb
el pressupost presentat de 3.410,45 € (Tres mil quatre-cents deu euros amb
quaranta-cinc cèntims), IVA inclòs.
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.- Aprovació de la memòria valorada relativa a la proposta de
reordenació viària i millora dels Carrers Oest i Nou
Atesa la conveniència de realitzar els treballs necessaris per a la reordenació
viària i millora de la vialitat dels Carrers Oest i Nou, amb el criteri general
d’establir un sol sentit de circulació per a cada carrer: el carrer Oest amb
circulació de nord a sud, i el carrer Nord, de sud a nord; i
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat redactada una
proposta per a la regularització i millora de la vialitat a aquests carrers;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la proposta de reordenació viària i millora de la vialitat dels
Carrers Oest i Nou, redactada pels serveis tècnics municipals.
Segon.- Incorporar aquesta proposta com a eina de treball per a la futura
redacció del Pla de circulació viària de Sant Pere Pescador.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem setè.- 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.
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.
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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. 1/2010.- A Càmping Car, S.L. per a la renovació de la
coberta existent a l’edifici de serveis higiènics núm. 5 situat al Càmping La
Ballena Alegre 2 , tot substituint-la per una nova coberta amb panell sandwich
que permeti col·locar-hi damunt panells solars per ACS. Condicions: a) Cal
aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc, d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de
runes i terres; b) Cal presentar un aval de 3.553 € per refer els elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres; c) Les obres
autoritzades a través de la present llicència únicament tenen el caràcter
d’obres de conservació, millora i manteniment de la instal·lació ja existent; es
realitzaran d’acord amb els plànols presentats; i qualsevol modificació haurà
de comunicar-se prèviament als serveis tècnics municipals; d) S’haurà de
donar avís als serveis tècnics municipals de l’inici i del final de les obres.
Expedient núm. 25/2010.- Al Sr. Miquel Lluís Estany Masó per a la
construcció d’una caseta per al motor de la bomba d’aigua a la finca rústica
de la seva propietat identifica amb el número de parcel·la 206 del Polígon 3
del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de Sant Pere
Pescador. Condicions: a) La caseta ha de situar-se fora de l’àmbit dels 100
metres des del límit de la llera del riu Fluvià, atès que aquesta superfície
queda delimitada com a zona de servitud a l’expedient d’atermenament de la
zona de domini públic marítima-terrestre que tramita el servei de costes del
Ministeri de Medi Ambient; b) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la
correcta destinació dels residus de construcció i enderroc, d’acord amb
l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; c) Cal avisar als
serveis tècnics municipals, amb caràcter previ a l’inici de les obres, per tal de
donar el vist-i-plau a la ubicació definitiva de la caseta; d) Les mesures
màximes de la caseta seran de 3 x 2 metres de base i 2,50 metres d’alçada.

Extrem vuitè .- Concessió a Schlecker, S.A. de la llicència d’obertura
d’una botiga de perfumeria al Carrer Delícies núm. 3
Vistos l'expedient instruït a l'efecte relatiu a la sol·licitud de permís municipal
ambiental presentada per l’entitat mercantil Schlecker, S.A. (Expedient
2008/5/III), per a la instal·lació d'una activitat de Botiga de perfumeria, situada
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al Carrer Delícies núm. 3 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) Aquesta activitat no ha d’estar inscrita al Registre de productors de
residus industrials. Tot i que no ha de realitzar declaració de
residus, sí que ha de donar compliment als requisits establerts per
als residus no industrials que preveu el Decret 93/99, de 6 d’abril,
sobre procediments de gestió de residus.
b) L’activitat podrà ser sotmesa a revisió un cop transcorregut el
termini de vuit 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 novè.- Adjudicació provisional de les obres corresponents al
Projecte d’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
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de març de 2010,
adoptà l’acord d’aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a
la contractació de les obres del 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, el qual es finança amb càrrec al Fons estatal per al treball i la
sostenibilitat local, creat per Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre;
Atès que, a través del referit acord, es convocà un procediment negociat
sense publicitat per a l’adjudicació de les esmentades obres;
Atès que foren convidades sis empreses per a la seva participació a
l’esmentat procediment, la totalitat les quals presentaren les seves ofertes;
Atès que, una vegada presentades, aquestes ofertes foren objecte del
corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els criteris establerts al
plec de clàusules administratives;
Atès que, d’acord amb el contingut d’aquest informe, la Mesa de contractació
ha efectuat una proposta d’adjudicació provisional de l’obra a l’empresa
Obres Pirinaiques, S.L., tenint en compte que és la que ha obtingut la
puntuació més elevada en l’avaluació dels criteris per a l’adjudicació; i
Atès el que estableix l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic pel que fa a l’adjudicació provisional i definitiva
del contracte, i el que estableix la clàusula núm. 20 del plec de clàusules
administratives d’aquest procediment negociat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
estableix el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar provisionalment a l’empresa Obres Pirinaiques, S.L., amb
NIF núm. B17360157, l’execució de les obres corresponents al Projecte de
millora de la xarxa viària d’accés al municipi des del terme municipal de
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Vilamacolum i d’accés al pont sobre el riu Fluvià, finançat amb càrrec al Fons
Estatal per al treball i la sostenibilitat local, creat per Reial Decret-Llei
13/2009, de 26 d’octubre.
Segon.- La present adjudicació s’efectua per un import de 212.972 € (Doscents dotze mil nou-cents setanta-dos euros), IVA inclòs, amb el següent
desglossament: 183.596,55 € (Cent vuitanta-tres mil nou-cents noranta-sis
euros amb cinquanta-cinc cèntims) de pressupost net, i 29.375,45 € (Vint-inou mil tres-cents setanta-cinc euros amb quaranta-cinc cèntims) d’impost
sobre el valor afegit, al tipus del 16%, i hi seran d’aplicació el Plec de
clàusules administratives aprovades per la Junta de Govern Local de data 31
de març de 2010 i les condicions proposades per Obres Pirinaiques, S.L.. a la
seva oferta.
Tercer.- Notificar el present acord a la totalitat de les empreses que han
participat en el present procediment negociat sense publicitat, i publicar-lo al
Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Requerir a Obres Pirinaiques, S.L. perquè, en el termini de quinze
hàbils comptats des de la publicació del present acord a l’esmentat Butlletí
Oficial de la Província, constitueixi la garantia del 5% de l’import de
l’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor afegit, en qualsevol de les formes
establertes normativament. A la vegada, dins del mateix termini, Obres
Pirinaiques, S.L. haurà de presentar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador la
següent documentació: a) Resguard de la garantia definitiva; b) Certificats
acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i l’Impost sobre Activitats Econòmiques,
si s’escau, sempre que els dits documents no constin actualitzats al Registre
de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de
l’Estat; c) Documentació acreditativa de la representació i les facultats de
l’adjudicatari provisional validada pel Secretari de la Corporació, llevat que
estigui inscrit al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat, la qual cosa haurà d’acreditar-se; d)
Declaració responsable de no incórrer en prohibicions de contractar.
Cinquè.- Establir que l’acord d’adjudicació provisional s’elevarà a definitiu,
dins dels cinc dies següents a aquell en què expiri el termini establert a
l’apartat anterior.
Sisè.- Establir que la formalització del contracte en document administratiu
s’efectuï dins dels deu dies hàbils següents a comptar des de la data de la
notificació de l’adjudicació definitiva. Aquest document constituirà títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic, i el contractista podrà
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a càrrec seu les
despeses corresponents.
Setè.- 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.- Adjudicació provisional de les obres corresponents al
Projecte 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 Carme de Sant Pere
Pescador)
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de març de 2010,
adoptà l’acord d’aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a
la contractació de les obres del Projecte 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 Carme de
Sant Pere Pescador), tot convocant simultàniament el procediment negociat
sense publicitat per a l’adjudicació d’aquestes obres;
Atès que foren convidades sis empreses per a la seva participació a
l’esmentat procediment, la totalitat les quals presentaren les seves ofertes;
Atès que, una vegada presentades, aquestes ofertes foren objecte del
corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els criteris establerts al
plec de clàusules administratives;
Atès que, d’acord amb el contingut d’aquest informe, la Mesa de contractació
ha efectuat una proposta d’adjudicació provisional de l’obra a l’empresa
CINPA, S.A., tenint en compte que és la que ha obtingut la puntuació més
elevada en l’avaluació dels criteris per a l’adjudicació; i
Atès el que estableix l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic pel que fa a l’adjudicació provisional i definitiva
del contracte, i el que estableix la clàusula núm. 20 del plec de clàusules
administratives d’aquest procediment negociat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
a excepció del Sr. Agustí Badosa que s’absté perquè al·lega que té un interès
directe amb una de les empreses proposades com a subcontractista per un
dels licitadors, estableix el següent ACORD:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte
d’obres del Projecte 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 Carme de Sant Pere Pescador) a
l’empresa CINPA,S.A., amb NIF núm. A-58.143074 pel preu de 105.753,31 €
(Cent cinc mil set-cents cinquanta-tres euros amb trenta-un cèntims), IVA
inclòs, dels quals 14.586,66 € (Catorze mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb
seixanta-sis cèntims) corresponen a l’Impost sobre el valor afegit, i d’acord
amb el termini d’execució d’un mes i mig, contingut a la proposta formulada
per aquesta empresa.
Segon.- Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat
adjudicataris.
Tercer.- Notificar i requerir a CINPA, S.A., adjudicatari provisional del contracte,
perquè presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la data de
publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província, la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altres documents
acreditatius de la seva aptitud per contractar, així com perquè constitueixi la
garantia definitiva.
Quart.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant.

Extrem onzè.- Sol·licitud del Sr. XXXXXXXX per a l’exempció de l’Impost
del seu vehicle atès el seu grau de disminució
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Atès que el Sr. XXXXXXXX ha presentat una instància a l'Ajuntament de Sant
Pere Pescador (R.E. XXX/2010) a través de la qual sol·licita la corresponent
exempció en la quota de l'Impost sobre la circulació de vehicles de tracció
mecànica del vehicle de la seva propietat, tenint en compte que té
reconeguda un grau de discapacitat del XX % per part de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials; i
Atès que ha estat acreditada la condició establerta a l'apartat d) de l'article 5è
de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. XXXXXXXXXX l'exempció de l'Impost sobre Vehicles
de Tracció mecànica del vehicle de la seva propietat, marca XXXXX,
matrícula XXXXX.
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.- Sol·licitud del Sr. Jaume Llopart i Simón per a la reducció
de l’import de la garantia corresponent a l’autorització temporal
atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de març de
2010
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de març de 2010,
adoptà l’acord d’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, entre altres, amb la condició que diposités un aval o
dipòsit per import de 1.200 € amb la finalitat de garantir el desmuntatge de la
instal·lació, una vegada hagués finalitzat el període d’autorització;
Atès que el Sr. Llopart ha sol·licitat al nostre Ajuntament que, ateses les
característiques de la instal·lació autoritzada temporalment, la qual no
comporta la col·locació sobre l’esmentada finca rústica de cap element fix ni
volumètric, se li redueixi l’import de l’aval o fiança a dipositar amb la finalitat
de garantir el seu desmuntatge; i
Atès que, des dels serveis tècnics municipals, s’ha valorat que amb un aval o
garantia de 300 € seria suficient per assegurar l’esmentada finalitat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Rectificar l’import de l’aval o dipòsit exigit al Sr. Jaume Llopart Simón
a l’acord d’autorització temporal d’una instal·lació d’un circuit tancat de
vehicles infantils Atv (quads), adoptat per la Junta de Govern de data 17 de
març de 2010, de tal manera que aquell sigui de 300 € (Tres-cents euros)
enlloc dels 1.200 € inicialment exigits.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem tretzè- Acord per a la contractació del grup Cristian i Domenech
per a la festa de la gent gran d’enguany
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD següent:
Primer.- Contractar l’actuació del grup Cristian i Domenech per a la realització
d’un concert i, seguidament, d’un ball al centre cívic de la nostra localitat el
proper 6 de juny de 2010, a partir de les 15,30 hores, amb motiu de la
celebració de la diada de la gent gran. El preu de l’actuació és de 4.060 €
(Quatre mil seixanta euros), IVA inclòs.
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 catorzè.- Sol·licitud de la Coral Les Veus del Fluvià relativa a la
trobada anual de corals infantils
La Junta de Govern Local, a la vista de la sol·licitud formulada per la Coral
Les Veus del Fluvià del nostre municipi (R.E. núm. 1467/2010), adopta el
següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Col·laborar econòmicament en l’organització de la Trobada anual de
corals infantils que es celebrarà el proper 16 de maig de 2010 al centre cívic
de la nostra localitat amb el pagament de les despeses que comportarà el
pica-pica ofert als cantaires participants i dels rams de flors per als directors
de les corals.
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 quinzè.- Acord per a la concessió d’un ajut social
Atès l’informe tècnic emès per l’educadora social de l’EBASP de Sant Pere
Pescador relatiu a l’ajut econòmic sol·licitat per una família del municipi per al
pagament d’un deute en concepte de subministrament elèctric i d’aigua, i per
poder obtenir aliments amb motiu d’una situació econòmica molt precària
(Expedient núm. XXXX);
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la família objecte de l’expedient núm. XXXXX dels serveis
socials de Sant Pere Pescador un ajut de 90 € (Noranta euros) per fer front a
despeses urgents en concepte de subministrament elèctric i d’aigua, i per
poder obtenir aliments.
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 setzè.- Aprovació de factures
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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
JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGES GIRONA 08-04-2010
ORANGE, TELEFONICA FIXE AJUNTAMENT
ASCENSORS SERRA SA, AVERIA NEVADA
ASCENSORS SERRA SA, MANTENIMENT 2N TRIMESTRE
COSNSORCI COSTA BRAVA, DESPESES 1R TRIM 2010

Import
43,82 €
399,61 €
52,20 €
280,24 €
97,56 €

INSTAL.ALCIONS EMPORDA SC, REPARA AIRE DISPENSARI

473,63 €

ENDESA, POL. 40034644941 SERVEIS SOCIALS

183,69 €

ENDESA, POL. 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

19,19 €

ENDESA, POL: 40034125469 CAMP FUTBOL VELL

6,29 €

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLES
ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
ENDESA, POL: 40034125644 FONT C. CARME

80,45 €
1,62 €
24,15 €

ENDESA, POL: 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC

31,93 €

ENDESA, POL: 4035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

18,36 €

ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES

263,59 €

BIGAS ASSESSORIA, CONTRACTES PERSONAL MARÇ

218,08 €

JORDI MARTI DEULOFEU, VISITA MEDI NATURAL

90,65 €

FRANCE TELECOM ESPAÑA SA, TELEFONS MOVILS AJUNTAMENT

372,61 €

CORREOS, FACTURACIO MARÇ

405,51 €

ENDESA, POL: 401656688 CASAL AVIS

704,39 €

ENDESA, POL: 40034331420 DISPENSARI

14,69 €

ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT

471,67 €

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

1.077,59 €

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO

187,71 €

ENDESA, POL. 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

609,28 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, VIDRES ESCOLA

470,43 €

JAUME POCH CARBO, MATERIAL ENJARDINAMENT

361,14 €

JAUME POCH CARBO, MATERIAL ENJARDINAMENT

149,47 €

SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA RESIDUS MES DE MARÇ

8.572,44 €

FRAQUE SL, PAPER NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

69,04 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PORTA PATI ESCOLA

135,05 €

RETOLS EMPORDA, 3 BANDERES

167,06 €

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT C PROVENÇA

645,05 €

INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MATRIAL ENLLUMENAT MARÇ
INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT GENER-FEBRER
SERVITRANSFER SL, PLANTA FORALLAC MARÇ

913,30 €
6.187,83 €
113,60 €

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU

15,71 €

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

51,01 €

ENDESA, POL. 40034125154 4 VENTS
ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. ST ANTONI
ENDESA, POL: 40034613961 LA RAJOLERIA
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR MARÇ
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 1A QUINZENA ABRIL
MATERIALS SANTPERE SLU, MATERIAL 1A QUINZENA ABRIL

9,94 €
6,48 €
99,03 €
5.163,31 €
71,82 €
232,00 €

MATERIALS SANT PERE SL, XARXA METÀLICA FUTBOL

123,23 €

IMATGE I SO, CAVALLADA I TROBADA SARDANES 2010

609,00 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF 972520207 SERVEIS SOCIALS

18,82 €
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TELEFONICA DE ESPAÑA SA,TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR

2,93 €
16,79 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550514 DISPENSARI

22,03 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550185 CASAL

24,87 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
DISBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI

2,93 €
30,79 €

TEIXITS GALLEGO, TELA AMBIENT CENTRE CENTRE CIVIC ST JORDI
TEIXITS GALLEGO, SENYERA SANTJORDI

320,80 €
17,60 €

CREU ROJA DE FIGUERES, TRANSPORT ADAPTAT ABRIL

233,19 €

GROS MERCAT, MATERIAL MARXA BAIX FLUVIA

119,79 €

TELEFONICA ESPAÑA SA, TELEF: 972520050

14,25 €

TELEFONICA ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 MODEM AJUTNAMENT

16,79 €

MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, OLI MAQINARIA
VODAFONE, ADSL DEPENDENCIES MUNICIPALS

9,48 €
55,92 €

VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS

328,83 €

VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS

269,48 €

JAUME POCH CARBO, ENJARDINAMENT

35,58 €

PAPER TISORES, LLIBRES-PREMIS PUNT LLIBRES-ROSES

169,00 €

SERSALL 95 SL, CAMIO GRUA POP MARÇ

119,38 €

SERSALL 95 SL, MANTENIMENT CONTENIDORS MARÇ

571,95 €

ALLIANZ RAS SEGUROS, ASSEGURANÇA CASAL CULTURAL

1.424,94 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14,30 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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