Ref.: 23/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 30 de novembre de 2010
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 22 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria
Dolors Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde).
Excusen la seva absència el Tinent d’Alcalde Sr. Pere Girbent Serra.
Oient: Marina Barceló Fàbrega (Regidora.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió del
dia 16 de novembre de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 16 de
novembre de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord relatiu a la creació dels fitxers automatitzats amb
dades personals
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la creació dels fitxers automatitzats que es detallen a l’Annex.
Segon.- Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de la
disposició de creació i de l’annex que l’acompanya.
Tercer.- Procedir a la inscripció en el Registre General de Fitxers, depenent de
l’Agència Catalana de Dades, la creació dels fitxers relacionats en el punt
segon de la present resolució.
Quart.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.
ANNEX
Quadre Resum dels Fitxers de Nivell Bàsic

NOM FITXER

Padró d’Habitants
Registre d’Entrades i
Sortides

FINALITAT
Gestió i control dels moviments de població del
municipi,
estadístiques,
procediments
administratius, servei certificació, atenció al
ciutadà.
Registre d'entrada i sortida de documents a
l'Ajuntament

Serveis Municipals

Gestió dels usuaris dels serveis municipals.

Gestió Consistorial i
Institucional

Correu electrònic, agenda institucional i gestió
administrativa de l' Ajuntament

Comptabilitat

Gestió comptable i pressupostària

Serveis Tècnics

Gestió, registre i control de les llicències de caire
tècnic

Cens d’Animals

Registre i control dels animals domèstics.

Gestió de Personal

Gestió, manteniment i control de les nòmines, de
la selecció, oposicions i concursos i formació del
personal de l'Ajuntament, control horari, borsa de
treball interna, plantilla orgànica.

Quadre Resum dels Fitxers de Nivell Mig

NOM FITXER
Gestió Fiscal i
Tributària

FINALITAT
Gestió, manteniment i control de la informació
necessària per a la recollida d’impostos, liquidació
de taxes i pagaments que es realitzen a
l’Ajuntament.

Extrem tercer.- Sol·licitud del Sr. Edgar Gomis Menor per al canvi del
vehicle amb el qual porta a terme el servei de taxi al nostre municipi
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Edgar Gomis Menor (R.E. 3761/2010) amb
la finalitat que li sigui autoritzat el canvi de vehicle a la llicència municipal de
taxi que li fou concedida a través de l’acord de canvi de titularitat de la mateixa,
adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
del dia 19 de març de 2008;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Sr. Edgar Gomis Menor perquè la prestació del servei de
taxi al nostre terme municipal l’efectuï amb el vehicle marca SsangYong
Rodius, matrícula 2900 DXJ, de 7 places de capacitat, enlloc del vehicle marca
Opel Vectra, matrícula 7521 CYW, amb el qual l’ha efectuat fins ara.
Segon.- Condicionar la present autorització a la prèvia presentació per part del
Sr. Gomis de la següent documentació:
a) Permís de circulació del nou vehicle que utilitzarà per fer el servei.
b) Justificant de tenir en vigor l'assegurança del nou vehicle, la qual ha de
cobrir als passatgers ocasionals que circulin amb el mateix.
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 quart.- Sol·licitud del Sr. José Fernando Moya Martínez per al canvi
del vehicle amb el qual porta a terme el servei de taxi al nostre municipi
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. José Fernando Moya Martínez (R.E.
3760/2010) amb la finalitat que li sigui autoritzat el canvi de vehicle a la llicència
municipal de taxi que li fou concedida a través de l’acord de canvi de titularitat
de la mateixa, adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador del dia 4 de maig de 2006;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Sr. José Fernando Moya Martínez perquè la prestació del
servei de taxi al nostre terme municipal l’efectuï amb el vehicle marca
Mercedes Benz (model Vito), matrícula 4347GWR, de 9 places de capacitat,
enlloc del vehicle marca SsangYong Rodius, matrícula 2900 DXJ, amb el qual
l’ha efectuat fins ara.
Segon.- Condicionar la present autorització a la prèvia presentació per part del
Sr. Moya de la següent documentació:
a) Permís de circulació del nou vehicle que utilitzarà per fer el servei.
b) Justificant de tenir en vigor l'assegurança del nou vehicle, la qual ha de
cobrir als passatgers ocasionals que circulin amb el mateix.
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 cinquè.- 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-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·licitar-se la
corresponent autorització municipal amb una antelació mínima de 10 dies
respecte a la data d’inici de l’ocupació.
Expedient núm. 78/2010.- Al Sr. Joan Valls Prat per a la construcció d’una
rasa per al pas de la xarxa de subministrament d’aigua potable des del Carrer
del Forn fins a l’habitatge situat al Carrer XXXXX núm. X (Distància
aproximada: 10-12 metres lineals). Condicions: a) Cal presentar un aval de
250,30 € per garantir que seran refets els elements d’urbanització que puguin
resultar malmesos per les obres; b) Cal presentar un aval de 120 € per garantir
la correcta destinació dels residus d’enderroc i construcció, d’acord amb
l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres. Per tal de recuperar
l’aval, un cop finalitzada l’obra, caldrà presentar el comprovant conforme s’ha
realitzat la gestió correctament.

Extrem sisè.- Reclamació patrimonial del Sr. Miquel Sargatal Malagelada
pels danys provocats al vidre del seu vehicle amb motiu de la realització
d’uns treballs per part de la brigada municipal d’obres i serveis
Atès que el Sr. Miquel Sargatal Malagelada ha sol·licitat al nostre Ajuntament
(R.E. núm. 3817/2010) que li sigui abonat l’import de la reparació dels
desperfectes soferts al vidre de la porta esquerra del davant del seu vehicle
matrícula 8926-CTG, com a conseqüència dels treballs de tallament de gespa
que portava a terme la brigada municipal d’obres i serveis, tenint en compte
que una pedra va impactar sobre l’esmentat vidre;
Atès que, de l’informe emès pels serveis tècnics municipals, es desprèn que,
efectivament, els danys es causaren om a conseqüència dels treballs de
tallament de la gespa que portava a terme un peó de la brigada a una parcel·la
de propietat municipal;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Estimar la sol·licitud formulada pel Sr. Miquel Sargatal Malagelada
perquè li sigui abonat l’import de la reparació dels desperfectes soferts a un
vidre del seu vehicle, matrícula 8926-CTG, com a conseqüència dels que
portava a terme la brigada municipal d’obres i serveis.
Segon.- Reintegrar al Sr. Sargatal l’import de la factura corresponent al canvi
del vidre trencat, el qual és de 168,74 € (Cent seixanta-vuit euros amb setantaquatre 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 setè.- Acord de sol·licitud de pròrroga per a la finalització de l’obra
subvencionada amb fons FEDER (Regeneració urbana C/ V. Portalet,
Girona i Carme)
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en el marc de la convocatòria
regulada per l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre de 2009, per la qual
s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals
susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i es
convoca el termini de presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010,
eixos 2 i 4, presentà l’operació que porta per títol Projecte de regeneració
urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del c/Carme;
Atès que, d’acord amb la Resolució GAP/2529/2009, de data 17 de setembre
de 2009, del director general d’Administració Local, publicada al DOGC núm.
5468 de 21.9.2009, s’aprova aquesta operació en el marc del Programa
Operatiu FEDER 2007-2013 tram local;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 d’octubre de 2009,
acordà acceptar la subvenció de 329.215,41 € (tres-cents vint-i-nou mil doscents quinze euros amb quaranta-un cèntims) per a aquesta operació
presentada en el programa FEDER, tram local;
Atès que l’execució d’aquesta actuació, d’acord amb la normativa reguladora
de les operacions cofinançades pel FEDER per al quadrienni 2007-2010, ha de
finalitzar abans de la data del 31 de desembre d’enguany; i
Atès que no podrà donar-se compliment al termini d’execució d’aquestes obres,
inicialment previst perquè finalitzés abans de la data del 31 de desembre de

2010, tenint en compte que l’empresa adjudicatària CINPA, S.A. ha sol·licitat
una pròrroga a causa d’un seguit d’incidències sorgides: a) La troballa d’unes
restes arqueològiques durant els treballs de construcció dels nous col·lectors
del Carrer Girona, i b) Retard en l’entrega per part de les companyies
Telefònica i Fecsa-Endesa dels ssessoraments actualitzats per al soterrament
de les línies aèries existents;
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 d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya la concessió d’una pròrroga de dos mesos en el termini per a la
finalització de les obres corresponents a l’operació que porta per títol Projecte
de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del
c/Carme, aprovada en el marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013 tram
local, de tal manera que s’estableixi com a nova data per a la finalització de les
mateixes la del 28 de febrer de 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 vuitè.- Acord de nomenament de la Sra. Carme Vich i Pascual com
a Directora d’execució de les obres del projecte de vestidors del camp
municipal d’esports
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Nomenar a la Sra. Carme Vich Pascual, arquitecta assessora
municipal, en qualitat de directora d’execució de les obres corresponents als
vestidors del camp d’esports.
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 novè.- Acord per a la contractació laboral el Cap de la Brigada
municipal d’obres i serveis
Atès que, en data 19 de novembre de 2010, s’ha reunit el tribunal qualificador
del procediment selectiu per a la contractació temporal del cap de la brigada
municipal d’obres i serveis, vacant a la plantilla laboral del nostre Ajuntament;
Atès que l’esmentat tribunal ha efectuat la proposta de nomenament del Sr.
David Sanglas Terradellas com a cap de la brigada municipal d’obres i serveis
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i, a la vegada, la proposta perquè el Sr.
XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el
Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX,
el Sr. XXXXXXXXX, i el Sr. XXXXXXXXX passin a integrar-se, per aquest ordre
de prioritat, a la borsa de treball per a contractacions laborals temporals a la
brigada municipal de serveis de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador; i
Atès que la persona proposada ja ha presentat a la Secretaria General de la
Corporació els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels
requeriments exigits a la base desena de les Bases que regeixen la

convocatòria de l’esmentat procediment selectiu, aprovades per la Junta de
Govern Local de data 22 de setembre de 2010;
La Junta de Govern Local, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, adopta el
següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Nomenar el Sr. David Sanglas Terradellas, amb DNI núm.
XXXXXXXXX, com a cap de la brigada municipal d’obres i serveis de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, amb caràcter laboral temporal fins que es
porti a terme la provisió d’aquesta plaça amb caire indefinit, per la qual cosa
l’ocuparà interinament.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. Sanglas tot indicant-li que haurà de
prendre possessió en data d’1 de desembre de 2010.
Tercer.- Publicar el present nomenament al Butlletí oficial de la província i al
perfil del contractant de la plana web de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Quart.- Acordar que el Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el Sr.
XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el
Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, i el Sr.
XXXXXXXXX, passin a integrar-se, per aquest ordre de prioritat, a la borsa de
treball per a contractacions laborals temporals a la brigada municipal de serveis
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, d’acord amb el que estableix la base
desena de les Bases que regeixen la convocatòria de l’esmentat procediment
selectiu, aprovades per la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de
2010.
Cinquè.- Notificar igualment el present acord al Sr. XXXXXXXXX, al Sr.
XXXXXXXXX, al Sr. XXXXXXXXX, al Sr. XXXXXXXXX, al Sr. XXXXXXXXX, al
Sr. XXXXXXXXX, al Sr. XXXXXXXXX, al Sr. XXXXXXXXX, al Sr. XXXXXXXXX,
i al Sr. XXXXXXXXX.
Sisè.- 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 per a la contractació temporal d’un peó de la Brigada
durant el període de baixa de Jordi Padilla
Atesa la urgent necessitat de contractar un peó de la Brigada municipal d’obres
per a la substitució temporal el Sr. Jordi Padilla Corral durant el període en què
estarà de baixa com a conseqüència de l’accident laboral que ha sofert;
Atès que s’ha acordat que el Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el Sr.
XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el
Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, el Sr. XXXXXXXXX, i el Sr.
XXXXXXXXX, passin a integrar-se, per aquest ordre de prioritat, a la borsa de
treball per a contractacions laborals temporals a la brigada municipal de serveis
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, d’acord amb el que estableix la base
desena de les Bases que regeixen la convocatòria del procediment selectiu del
cap d’aquesta brigada, aprovades per la Junta de Govern Local de data 22 de
setembre de 2010;
Atès que el Sr. XXXXXXXXXXXX no ha acceptat l’oferiment que se li ha
efectuat per a aquesta contractació temporal i que, pel contrari, el Sr. Jordi
Cairó Tubert si ho ha fet;

Atès el que disposa l’article 291, 3 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003) pel que fa a la contractació de
personal en supòsits de màxima urgència;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar laboralment el Sr. Jordi Cairó Tubert, amb DNI núm.
XXXXXXX en qualitat de peó de la Brigada municipal d’obres des de la data de
l’1 de desembre d’enguany i fins a la incorporació del Sr. Jordi Padilla Corral al
seu lloc de treball una vegada hagi estat donat d’alta laboral, d’acord amb
l’horari, condicions i retribució fixades a la plantilla.
Segon.- Les presents contractacions es publicaran al BOP i se’n donarà
compte al ple municipal en la primera sessió que tingui.
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.- Sol·licitud d’exempció de l’IBI, formulada per Fundació
Caixa de Catalunya, en relació a les finques de la seva propietat situades
al paratge Mig de dos rius
Atesa la sol·licitud efectuada per la Fundació Caixa Catalunya (R.E. núm.
3782/2010) per a l’exempció de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa
rústica de les finques de la seva propietat situades al paratge Mig de Dos Rius,
d’acord amb el que estableix l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de Règim Fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i incentius fiscals al
mecenatge; i
Atès que l’article 15è. d’aquesta Llei estableix que estaran exempts de l’Impost
sobre Béns Immobles els béns dels quals siguin titulars, en els termes previstos
en la normativa reguladora de les Hisendes Locals, les entitats sense finalitats
lucratives;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Estimar la petició efectuada per la Fundació Caixa Catalunya perquè
sigui eximida del pagament de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica
corresponent a les finques de la seva propietat situades al paratge Mig de Dos
Rius.
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 la certificació núm. 3 corresponent a les
obres de la Llar d’infants
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 3 corresponent a
l’obra de construcció de la Llar d’infants, la qual ha estat presentada per
l’empresa constructora Arcadi Pla, SA. i conformada pel Tècnic Director de les
mateixes Sr. Ovidi Alum Gelabert, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent al projecte de
construcció de la Llar d’infants de Sant Pere Pescador, la qual importa un total
de 27.723,08 € (Vint-i-set mil set-cents vint-i-tres euros amb vuit 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 tretzè.- Sol·licitud de col·laboració per a la campanya contra el
càncer
La Junta de Govern Local, a la vista de la sol·licitud formulada per l’Associació
AECC.-Catalunya contra el càncer, adopta el següent ACORD, amb el ot
favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Atorgar a l’associació AECC-Catalunya contra el càncer una subvenció
de 150 € (Cent cinquanta euros) per tal que la destinin al finançament dels
seus programes de reinserció laboral per a persones afectades per aquesta
malaltia.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem catorzè.- Concessió d’una subvenció per al projecte de recerca i
difusió de les terres, closes, cortals i cortalers de Castelló d’Empúries,
Sant Pere Pescador i part del terme de Peralada
Atès que per part de l’Ecomuseu Farinera i l’Arxiu municipal de Castelló
d’Empúries ha estat sol·licitada al nostre Ajuntament una ajuda econòmica
(R.E. núm. 3825/2010) per la realització del projecte Paisatge Latent: Terres,
Closes, Cortals i Cortalers, el qual pretén la recerca i difusió d’aquest patrimoni
i paisatge, present als termes de Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i
part de Peralada, mitjançant l’organització d’una exposició itinerant, la
publicació el catàleg de la mateixa i, posteriorment, d’un llibre; i
Atès l’interès cultural de la proposta;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a l’Ecomuseu Farinera i l’Arxiu municipal de Castelló
d’Empúries una subvenció de 1.000 € (Mil euros) com a contribució econòmica
per al finançament del projecte Paisatge Latent: Terres, Closes, Cortals i
Cortalers.
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.- Aprovació de despeses
.- La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’acord d’aprovar les factures que es transcriuen a continuació:
Provïdor/Concepte
xxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

Import
569,60 €
427,20 €

xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

51,30 €

UNIVERSAL GAS GASWORKS SA, PAVELLO DEL 19- A 16-11-2010

1.985,24 €

YOLANDA CASTELLANOS GARRIGA, MANTENIMENT NOVEMBRE

720,00 €

M JOSE BUENO CUADROS, FUNKY PAVELLO NOVEMBRE

225,00 €

MONTSERRAT SORRIBES CALLE PROCURADORA RECURS AQUARIUS

679,17 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL MAGATZEM I ALTRES

330,84 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO

163,93 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL ESCOLA

5,77 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATRIAL BRIGADA FINA 15-11-2010

523,12 €

MONTSERRAT CLOS ROCA, IOGA CASAL NOVEMBRE

368,00 €

SONJA KAUFMAN, TAIXI CASAL NOVEMBRE

540,00 €

DOLORS GODO BELLMAS, ASSEGURANÇA RC FRANQUICIA

600,00 €

VODAFONE, TELEFONIA 15-10 A 14-11-2010

43,07 €

VODAFONE, TELEFONIA DEPENDENCIES MUNICIPALS

700,42 €

VODAFONE, TELEF DEPENDENCIES MUNICIPALS FINS 14-11-2010

468,88 €

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM NOVEMBRE

236,00 €

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM DESEMBRE

236,00 €

SAIGA, MATERIAL MAGATZEM

108,98 €

CORREOS, FACTURACIO MES DE OCTUBRE

467,62 €

UNIO D'EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIO, 5 CURSOS SOC

615,09 €

FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

335,70 €

GRUP CAMOS, INSTAL.LA ALARMA

506,52 €

REGISTRE DE LA PROPIETAT, LLISTAT TRANSMISIONS RECAPTACIO

538,99 €

CANON, IMPRESSORA SECRETARI

210,34 €

MULTISERVEIS CLARANA SL, TREBALLS CAMP FUTBOL I CEMENTIRI

493,24 €

AQUALIA, SERV NOCTURN RATA 27-10-2010

338,64 €

AQUALIA, CAMIO RATA BON RELAX 08-11-2010

900,63 €

AQUALIA, RATA C. SANT ANTONI 09-11-2010

337,74 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, ESTANTERIES PAVELLO

29,54 €

INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT OCTUBRE

1.852,43 €

CANON, PAC HORES

2.492,16 €

DOUBLET, TABLERO TAPISSAT BLAU
OVIDI ALUM GELABERT, PROJ PROTECCIO CONTRA INCENDIS
MUSSAP, ASSEGURANÇA 7945-FHJ
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI PANY PORTA JUBILATS
ARIDS CURANTA, RUNES ABOCADOR

284,38 €
1.121,00 €
787,44 €
63,76 €
27,61 €

ARIDS CURANTA, SORRA GROGA I ALTRES CLARANA

652,02 €

FORMIGONS CURANTA, PARED MERCAT

772,31 €

JAUME ISACH SALA, SUPORTS PER MATERIAL MAGATZEM

388,22 €

SAIGA, BOMBA GASOLINA I CORRETJA

266,10 €

CARME VICH PASCUAL, FRA 10-019 NOVEMBRE

1.629,60 €

ACTIESCOLA, FRA NOVEMBRE LUDOTECA C. CIVIC

4.565,70 €

GIROD SL, SENYALITZACIO PALDETUR

30.160,00 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, MONTAR MOBLE ASSISTENT SOCIAL

399,49 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, MATERIAL ADEQUACIO MAGATZEM

558,31 €

SALO HUBACH SC, NETEJA DE PARCEL.LES I CAMINS

5.568,00 €

KIMI RED, NETEJA WC DEPENDENCIES MUNICIPALS

230,10 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA

173,46 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI VIDRE ESCOLA

29,25 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, VIDRE MENJADOR

76,78 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, 6 CARTELLS ELECTORALS

100,52 €

JOAN ANDREU FUSTER, REPARACIONS PAVELLO

135,68 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, PLANXES BLANQUES PAVELLO

348,31 €

SAGRADO NOVA SANCHEZ, BERENAR JUGADORES FUTBOL
OFICINA I ARXIU, MATERIAL PAVELLO
CEPSA, GAS PIS 4 VENTS
LLOGATER, MAQUINA DE NETEJA PAVELLO
ARIDS CURANTA, MATERIAL CLARANA PARED MERCAT
FORMIGONS CURANTA, PARED MERCAT

162,00 €
2.107,19 €
12,25 €
268,80 €
240,22 €
1.581,20 €

EVA PIBERNAT, VIATGE GIRONA 09-11-2010

15,39 €

DT QUIMICA, 200 BOSSES ESCOMBRARIES

691,28 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23 hores.
L’ALCALDE

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí Deulofeu

Josep Maria Cortada Puig

