Ref. 12/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 7 de juliol de 2010
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria
Dolors Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde), Marina Barceló Fàbrega (regidora).
Secretari: Elisabet Trias Font, per delegació.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la sessió del
dia 21 de juny de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 21 de
juny de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord per a la comanda a l'empresa Girod SL de diferents
senyals pels carrers del poble
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir a l’empresa Girod SL diferents senyals de trànsit i
indicadores per col·locar en diferents punts del municipi pel preu de 1.742,65
€ (Mil set-cents quaranta-dos euros amb seixanta-cinc cèntims).
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 la compra a l'empresa Neticont de 50 unitats
de dipòsits per reciclar oli
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir a l’empresa Neticont, 50 unitats de dipòsits per reciclar oli
pel preu de 250,00 € (Dos-cents cinquanta euros), més IVA.
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.- Aprovació de la certificació núm. 20 de les obres
corresponents al Projecte del pavelló doble poliesportiu municipal de
Sant Pere Pescador
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 20 corresponent a
l’obra de construcció d'un pavelló doble poliesportiu municipal, la qual ha
estat presentada per l’empresa adjudicatària Xavier Alsina, S.A. i conformada
pel Tècnic Director de les mateixes Sr Lluís Gratacós i Soler, adopta el
següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
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Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 20 corresponent a l’obra
d’urbanització i accessos al pavelló municipal, la qual importa un total de
21,582,18 € (Vint-i-un mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb divuit 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 cinquè.- Aprovació del pressupost corresponent a un autocar de
l'empresa Autocares Viñolas SL per anar a Barcelona el dia 10 de juliol
de 2010
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el pressupost de lloguer d'un autocar de 54 places,
presentat per l'empresa Autocares Viñolas SL, per a un viatge d'anada i
tornada a Barcelona el dia 10 de juliol d'enguany per tal de que els veïns de
Sant Pere Pescador que ho desitgin puguin assistir a la manifestació unitària
convocada per a aquest dia per Òmnium Cultural amb el lema Som una
nació//Nosaltres decidim, en rebuig a la sentència emesa pel Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya. El preu pressupostat és de 500 €
més IVA.
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.- Concessió al Sr. Bert Jean Ten Kate la llicència d’obertura
d’un Bar cafeteria a l'Avinguda Josep Tarradellas 4-5 Local 7
Vistos l'expedient instruït a l'efecte relatiu a la sol·licitud de permís municipal
ambiental presentat pel Sr. Bert Jean Ten Kate (Expedient 2009/11/III), per a
la instal·lació d'una activitat de Bar Cafeteria, situada l'Avinguda Josep
Tarradellas núms. 4-5, Local 7, 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:
1. 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.
2. 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
833,10 € (Vuit-cents trenta-tres euros amb de cèntims), d’acord amb
l’Ordenança Fiscal núm. 5 d’aquest Ajuntament.
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Extrem setè.- Acord d’aprovació del canvi de titularitat del bar situat al
carrer del Carme número 9, Local 1 (Yolanda Calderón Cifuentes)
Atès que per part de la Sra. Yolanda Calderón Cifuentes ha estat sol·licitat a
aquest Ajuntament (Expedient núm. 2010/05/III) el canvi de titularitat de la
llicència d’activitat del Bar situat al Carrer del Carme núm. 9, Local 1, del
nostre terme municipal; i
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’enginyer municipal en
data de 7 de juliol de 2010, la sol·licitud ha estat informada favorablement;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de l’establiment de Bar situat al Carrer
del Carme núm. 9, Local 1, de Sant Pere Pescador, de tal manera que
s’atribueixi a la nova titular Sra. Yolanda Calderón Cifuentes, amb NIE núm.
X3155612-N.
Segon.- Liquidar la taxa de 82,70 € (Vuitanta-dos euros amb setanta cèntims)
corresponent al canvi de titularitat de l’esmentat establiment (art. 7, A), 1 de
l’Ordenança Fiscal núm. 5.

Extrem vuitè.- 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 acabar-
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les; 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. 37/2010.- A Caixa Girona per a la rehabilitació interior del
pis situat a la plaça Catalunya número 1.
Condicions: a) S’ha de presentar un aval de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus d’enderroc i construcció; b) S’ha de presentar un aval
de 250,30€ segons Ordenança municipal, per tal de refer els elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos al realitzar les obres; c) Si s’ha
de muntar bastida, cal demanar ocupació de la via pública i avisar als serveis
tècnics municipals.
Expedient núm. 38/2010- A Sr. Joan Costa Silvestre per a la construcció
d’una piscina a l’immoble situat al Carrer xxxxx núm. xx; i per a la reparació
d'una tanca mitgera amb el veí que es troba malmesa. Condicions: a) S’ha de
presentar un aval de 120€ per garantir la correcta destinació dels residus
d’enderroc i construcció; b) S’ha de presentar un aval de 250,30€ segons
Ordenança municipal, per tal de refer els elements d’urbanització que puguin
resultar malmesos al realitzar les obres; c) Les parets de tanca mitgeres entre
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dues parcel·les, poden ser opaques dins a una alçada d’un metre vuitanta
(1,80m) de la rasant de la vorera del carrer o del terreny.
Expedient núm. 40/2010- A la Sra. Dolors Godo Bellmàs per a la realització
d'obres interiors a la planta baixa del carrer xxxxxxx, xx. Condicions: a) S’ha
de presentar un aval de 120€ per garantir la correcta destinació dels residus
d’enderroc i construcció; b) S’ha de presentar un aval de 250,30€ segons
Ordenança municipal, per tal de refer els elements d’urbanització que puguin
resultar malmesos al realitzar les obres; c) Si s’ha de muntar bastida, cal
demanar ocupació de la via pública i avisar als serveis tècnics municipals.
Expedient núm. 41/2010- A la Sra. Mercè Serra Roig per al canvi de rajola
del bany en el carrer xxxxxxxxxx, xx. Condicions: a) S’ha de presentar un aval
de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus d’enderroc i
construcció; b) S’ha de presentar un aval de 250,30 € segons Ordenança
municipal, per tal de refer els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos al realitzar les obres.
Expedient núm. 42/2010- Al Sr. Lluís San José Espí per al canvi de reixes a
l’immoble del el Carrer xxxxx, x. Condicions: a) S’ha de presentar un aval de
120 € per garantir la correcta destinació dels residus d’enderroc i construcció;
b) S’ha de presentar un aval de 250,30€ segons Ordenança municipal, per tal
de refer els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos al realitzar
les obres.
Expedient núm. 43/2010.- Al Sr Joan Costal Lloveras per al canvi de
finestres a l’immoble situat al carrer xxxx, xx. Condicions: a) S’ha de
presentar un aval de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus
d’enderroc i construcció; b) S’ha de presentar un aval de 250,30 € segons
Ordenança municipal, per tal de refer els elements d’urbanització que puguin
resultar malmesos al realitzar les obres.
Expedient núm. 47/2009- Al Sr. Stephanne Grandpierre per a la reforma
d'un local i adequar-lo a bar restaurant, situat a l'Avinguda Josep Terradellas
local 7. Condicions: a) En el supòsit de que es toqui estructura o s'obri alguna
obertura nova a la façana, s'haurà de presentar el corresponent projecte
visat; b) S’ha de presentar una fiança de 120,00 €, d’acord amb l’ordenança
municipal, per tal de garantir la correcta destinació del residus de construcció
i enderroc; c)S'ha de presentar una fiança de 249,00 €, per refer els elements
d'urbanització en cas que resultin malmesos.
Expedient núm. 61/2009- Al Sr. José Maria Vidal Sánchez Tabernero per a
la reforma d'un local per a restaurant emplaçat al carrer Major número 2.
Condicions: a) S'ha de presentar un aval de 120,00 € par garantir la correcta
destinació del residus d'enderroc i construcció; b) S'ha de presentar un aval
de 250,30 € segons l'Ordenança Municipal, per tal de refer els elements
d'urbanització que que puguin resultar malmesos al realitzar les obres.
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Extrem novè.- Autoritzacions per a la col·locació de rètols publicitaris i
jardineres
.- Autorització de rètol en banderola a Ruki Dia, S.L.
Atès que la Sra. Mariona Vilà Sarquella, en representació de Ruki Dia, SL,
sol·licita autorització per a la col·locació d'un rètol publicitari en format
banderola, rodó, de mides 80x80 cms., a la façana del local anomenat Ruki
Dia, situat al Carrer Delícies núm. 7; i
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a la Sra. Mariona Vilà Sarquella, en representació de Ruki
Dia, S.L., la col·locació de l’esmentat rètol publicitari, d'acord amb les
següents condicions: a) Es col·locarà a una alçada mínima de 3 m sobre la
rasant de la vorera o terreny; b) Podrà tenir una alçada màxima d’1 m i no
podrà sobresortir més de 0,60 m des del pla de la façana; c) En el supòsit
que es col·loqués a una alçada superior als 4,5 m, podrà sobresortir fins a
l’amplada de la vorera, sense sobrepassar 1 m.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
.- Autorització de rètol publicitari a Bahí-Vilà CB
Atès que el Sr. Blai Bahí Larios, en representació de Bahí-Vilà CB, sol·licita
autorització per a la col·locació d'un rètol publicitari en forma de banderola,
rodó de mides 80 x 80 cms. en el local anomenat “Ruki Nit”; i
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Sr. Blai Bahí Larios, en representació de Bahí-Vilà CB,
la col·locació d'un rètol publicitari, d'acord amb les següents condicions: a) Es
col·locarà a una alçada mínima de 3 m sobre la rasant de la vorera o terreny;
b) Podrà tenir una alçada màxima d’1 m i no podrà sobresortir més de 0,60 m
des del pla de la façana; c) En el supòsit que es col·loqués a una alçada
superior als 4,5 m, podrà sobresortir fins a l’amplada de la vorera, sense
sobrepassar 1 m.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
.- Autorització per a la col·locació de dues jardineres de fusta a Company
Gomis Restaurant SL
Atès que l’entitat mercantil Company Gomis Restaurant SL sol·licita la
col·locació de dues jardineres de fusta i un rètol davant de l'entrada del
restaurant situat al carrer Sant Antoni número 9, anomenat “El Rat-penat de
Sant Pere”, per tal d'evitar l'aparcament de vehicles i, a la vegada, senyalitzar
de l'entrada del negoci;
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar la col·locació de dues jardineres de fusta davant de la
façana de l'esmentat negoci i autoritzar la col·locació d'un rètol indicador a
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l'entrada del restaurant, sota la condició de que prèviament s'informi als
serveis tècnics municipals de l'emplaçament exacte del rètol per tal que
aquests donin el seu vist-i-plau.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
.- Autorització a Camping Shop, S.L. per canviar el text d’un rètol:
Atès que l’entitat mercantil Càmping-Shop SL sol·licita canviar el text d'un
rètol ja existent a l’Avinguda Empordà núm. 12 per tal de que no provoqui
confusions amb una alta activitat molt semblant;
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar el canvi de text del rètol ja existent sota la condició que
s'apliqui l'Ordenança municipal de rètols en el punt que diu: “Cal que els
rètols fixes que anunciïn qualsevol activitat siguin del tipus homologat per la
Generalitat de Catalunya. A més queden totalment prohibits els colors
fluorescents i, en cap cas els rètols podran ser lluminosos”.
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 desè.- Denegació a la Sra. Maria Teresa Cendrós d’una
autorització per a l’ocupació de la via pública
Atès que la Sra. Maria Teresa Cendròs ha sol·licitat l’ocupació de 3 m2 de la
via pública al Carrer del Carme número 1; i
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el qual recull el que
estableix l’article 4 de l'Ordenança Reguladora de la via pública a Sant Pere
Pescador que diu: “les llicències seran adjudicades als sol·licitants que
demanin l’ocupació de la vorera contigua a l’establiment de restauració, amb
la qual l’ocupació demanada formarà una unitat d’explotació. Serà requisit
previ que el sol·licitant compti amb la llicència d’obertura de l’establiment”;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar a la Sra. Maria Teresa Cendrós la sol·licitud d’autorització
de l’ocupació de la via pública en el carrer del Carme número 1, perquè, en
aquest cas, l’ocupació demanada no està relacionada amb cap activitat
autoritzada per l'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 onzè.- Autorització de l'ocupació de la via pública:
.- Autorització a l’entitat Catargi SC:
Atès que l’entitat Catargi, S.C. ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm.
2154/2010) una autorització per a l’ocupació d’una part de la via pública amb
taules i cadires a la Plaça Major, les quals corresponent a l’establiment de
restaurant “La Cullereta”, situat al la plaça Major 2;
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Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a l'empresa Catargi SC la col·locació d'una terrassa amb
taules i cadires de 30 m2 de superfície a la banda nord de la Plaça Major, al
lloc assenyalat pels serveis tècnics municipals, amb la condició que es deixin
lliures 2 metres davant la façana dels immobles, segons croquis realitzat pels
esmentats serveis tècnics.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
.- Autorització al Sr. Sebastian Mihai Agape en representació de “Pizzeria
Eric”:
Atès que el Sr. Sebastian Mihai Agape, ha sol·licitat a aquest Ajuntament
(R.E. 2029/2010) una autorització per a l'ampliació amb 4 m2 de més de
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires, davant de l’establiment
Pizzeria Eric, situat al Carrer Major núm. 4;
Atès que el Sr. Sebastian Mihai Agape, actualment, té concedits 8 m2
d'ocupació al Carrer Major número 4; i
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar l'ampliació sol·licitada pel Sr. Sebastian Mihai Agape de 4
m2 més d'ocupació de la via pública amb taules i cadires, davant de
l’establiment Pizzeria Eric, situat al Carrer Major núm. 4, amb la condició de
que presenti en el registre de l'Ajuntament l'acord de conformitat per escrit
amb el veí de l'immoble del costat.
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.- Bonificació de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules i cadires, i mostres a la via pública amb finalitat
lucrativa
Atès que l'empresa Bos i Martí, S.L. ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E.
núm. 2238/2010) la bonificació corresponent a la taxa per l'Ocupació de la Via
Pública (OVP) corresponent a l'any 2010 del Restaurant Ideal, situat a la Plaça
Major número 4, tenint en compte que s’ha ajustat a les condicions que té
establertes l’ordenança reguladora de la via pública de Sant Pere Pescador; i
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals, en el qual consta que el
mobiliari col·locat per Bos i Martí, S.L. compleix les determinacions de
l'Ordenança reguladora de la via púbica, perquè les cadires són amb estructura
metàl·lica i de color beig, els para-sols són de color blanc, amb estructura
metàl·lica d’alumini color plata, els colors emprats són el bordeu, el blanc i i el
beig, i hi ha taules quadrades o rectangulars que compleixen amb les mesures
mínimes i màximes segons l’ordenança;
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
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Primer.- Bonificar la taxa per l'OVP corresponent a l'any 2010 a l'empresa Bos i
Martí, SL, segons l'article 8 de l'ordenança fiscal número 13 reguladora de la
taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires, i mostres a la
via pública amb finalitat lucrativa.
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 tretzè.- Acord de participació en la confecció d’una placa
d’homenatge al Sr. Martín Blasco Collado que fou president de
l’Associació de veïns de la Urbanització Bon Relax
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- La participació de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en les
despeses corresponents a la confecció i col·locació d’una placa d’homenatge
en record del Sr. Martín Blasco Collado, mort l’any 2008, el qual ocupà durant
varis anys el càrrec de President de l’Associació de veïns de la Urbanització
Bon Relax.
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.- Moció de suport al Correllengua 2010
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2010 com a instrument reivindicatiu de
la societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu
dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra
llengua, que es concreti en noves mesures d'oficialitat en l'àmbit estatal i
davant els organismes del Parlament Europeu.
Tercer.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en
organitzar el Correllengua i aportar la infrastructura i l’ajuda necessària pel
bon desenvolupament de les activitats programades.
Quart.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
Cinquè.- Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i
el bon funcionament del Correllengua 2010 al número de compte corrent
2100 4742 79 0200004867.
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26
baixos, 08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel
municipi.

Extrem quinzè.- 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

Import

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, 2N TRIMESTRE RECOLLIDA
GOSSOS
ASSOCIACIÓ ALT EMPORDA TURISME, QUOTA 2010
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR ABRIL

603,17 €
600,00 €
9.087,73 €

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPERS

505,16 €

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

326,03 €

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

203,21 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520251 ESCOLA
xxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

39,78 €
455,68 €

xxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

327,52 €

xxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

128,25 €

xxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

619,87 €

xxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

265,05 €

xxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

371,92 €

ENDESA, POL: 401656654 CAM FUTBOL NOU

397,79 €

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

545,26 €

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO

83,47 €

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

681,13 €

ENDESA, Pol: 401656688 casal

608,39 €

ENDESA., POL: 401656673 AJUNTAMENT

378,52 €

ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDÀ

301,21 €

ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA

91,45 €

ENDESA, POL: 401656635 BOMBA AIGUA ALBERA

1.171,84 €

ENDESA, POL: 401680206 ENLLUMENAT C. ESCOLES

71,49 €

ENDESA, POL: 401680244 BOMBA MAS SOPES

483,07 €

ENDESA, POL: 401656654 CAM FUTBOL NOU
ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

347,94
490,40 €

ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT

327,50 €

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO

131,13 €

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

470,51 €

ENDES. POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

415,52 €

xxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

59,85 €

xxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

213,75 €

xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

222,30 €

xxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

94,05 €

xxxxxxxxxxxx, GRATIFICCIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

256,50 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,00 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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