Ref.: 3/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 8 de febrer de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Pere
Girbent Serra, Maria Dolors Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde).
Excusa la seva absència la regidora Sra Marina Barceló Fàbrega, en qualitat
d’oient.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió del
dia 25 de gener de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 25 de
gener de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Aprovació del conveni a subscriure amb Càmping El Riu,
Hostal El Molí, Sr. Francesc Vilà i Sr. Josep Roquera per a l’execució de
les obres de l’estació de bombeig de l’àrea de l’Hostal El Molí/Càmping El
Riu
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de maig de 2010,
adoptà l’acord d’aprovar la memòria valorada corresponent a les obres de
sanejament necessàries per connectar les aigües residuals del Càmping El Riu,
l’Hotel El Molí i les edificacions contigües a la xarxa de sanejament del
municipi, amb la previsió que el seu cost d’execució fos suportat, amb caràcter
proporcional al volum d’aigües que aboquen a la xarxa, pels establiments i
propietaris que se’n beneficiessin;
Atès que els beneficiaris d’aquesta actuació, a més dels establiments Càmping
El Riu i Hotel El Molí, són els propietaris Sr. Francesc Vilà Pagès i Sr. Josep
Roquera Isern;
Atès que, posteriorment, la previsió d’execució d’aquestes obres ha estat
incorporada, en la seva totalitat, al Projecte executiu dels col·lectors per a la
connexió de les aigües residuals dels càmpings La Ballena Alegre, Las Dunas,
Aquarius, La Gaviota, Las Palmeras i Riu al sistema públic de sanejament de
L’Escala, Sant Pere Pescador, l’Armentera i altres (Alt Empordà);
Atès que aquest projecte és promogut per l’Associació de càmpings de Sant
Pere Pescador, juntament amb els càmpings L’Àmfora i El Riu, en el marc del
conveni de col·laboració que aquests subscriuran amb l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i el Consorci de la Costa Brava
amb l’objectiu d’executar i explotar les instal·lacions necessàries per a la
connexió al sistema públic de sanejament en alta de L’Escala de les aigües
residuals de la totalitat dels càmpings ubicats a Sant Pere Pescador;
Atès que, en el marc d’aquest conveni, aprovat per la Junta de Govern de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en data 14 de desembre de 2010 i ratificat

pel Ple municipal de data 28 de desembre del mateix any, la totalitat dels
càmpings de Sant Pere Pescador s‘obliguen, entre altres extrems, a l’execució
de l’esmentat projecte de connexió i a fer-se càrrec del seu cost; i
Atès que s’ha establert un càlcul, proporcional al número de m3 d’aigua potable
que consumeixen anualment, per a la repercussió entre els quatre beneficiaris
esmentats del cost previst a la memòria valorada de les obres de sanejament
necessàries per a la connexió de les aigües residuals del Càmping El Riu,
l’Hotel El Molí i les edificacions contigües a la xarxa de sanejament del
municipi, el qual està fixat en 47.206,54 € (Quaranta-set mil dos-cents sis
euros amb cinquanta-quatre cèntims);
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el nostre
Ajuntament, els titulars dels establiments Càmping El Riu i Hotel El Molí, i els
propietaris Sr. Francesc Vilà Pagès i Sr. Josep Roquera Isern, a través del qual
es fixin els pactes següents:
a) Càmping El Riu, S.L., en el marc del referit conveni de col·laboració amb
l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i el
Consorci de la Costa Brava, s’obligarà a l’execució de les obres de
sanejament necessàries per connectar les aigües residuals del Càmping
El Riu, l’Hotel El Molí i les edificacions contigües a la xarxa de
sanejament del municipi.
b) Càmping El Riu, S.L. s‘obligarà a satisfer a l’empresa constructora que
porti a terme l’execució d’aquest projecte el cost corresponent a les
obres de sanejament per a la connexió de les aigües residuals del
Càmping El Riu, l’Hotel El Molí i les edificacions contigües a la xarxa de
sanejament del municipi, el qual s’ha fixat en 47.206,54 € (Quaranta-set
mil dos-cents sis euros amb cinquanta-quatre cèntims), IVA (18%)
inclòs.
c) El titular de l’Hotel El Molí, el Sr. Francesc Vilà Pagès i el Sr. Josep
Roquera Isern s’obligaran a satisfer a Càmping El Riu, S.L. les següents
quantitats (amb IVA inclòs), en concepte d’aportació econòmica per la
seva condició de beneficiaris de les obres de sanejament necessàries a
la connexió de les aigües residuals del Càmping El Riu, l’Hotel El Molí i
les edificacions contigües a la xarxa de sanejament del municipi: Hotel El
Molí: 6.367,09 €, Sr. Francesc Vilà Pagès: 1.018,30 €, i Sr. Josep
Roquera Isern: 160,78 €.
d) Una vegada hagi finalitzat l’execució d’aquestes obres, l’estació de
bombeig (EBAR), prevista al projecte, que recollirà les aigües residuals
dels quatre beneficiaris de la referida actuació s’incorporarà al sistema
públic de sanejament del municipi de Sant Pere Pescador.
e) A partir de la referida incorporació, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
es farà càrrec de les despeses de manteniment, conservació i reparació
d’aquesta EBAR. En tot cas, l’Ajuntament no assumirà aquestes
despeses pel que fa a les escomeses particulars dels beneficiaris fins a
la seva connexió amb l’EBAR.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord i, en especial, per a la
signatura del referit conveni.

Extrem tercer.- Acord per a la comanda de treballs de manteniment al
pavelló municipal d’esports
La Junta de Govern Local, a la vista dels pressupostos presentats, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a la serralleria Jaume Isach Sala la construcció de 6 tubs
canalitzadors d’aigua de 100 mm de diàmetre, galvanitzats, i amb suport per
anar ancorats a terra, per a la reparació de les canalitzacions exteriors del
pavelló municipal d’esports, pel preu de 666,70 € (Sis-cents seixanta-sis euros
amb setanta cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Encomanar a Joan Andreu Fuster, S.L. la construcció de 16 planxes
d’alumini RAL estàndard tallades a mida, per tal de col·locar-les a les reixes de
ventilació del pavelló municipal d’esports, pel preu de 1.242,60 € (Mil dos-cents
quaranta-dos euros amb seixanta cèntims), més IVA.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem quart.- Acord per a la presentació d’al·legacions a l’expedient
d’atermenament de la z.m.t. de la desembocadura del riu Fluvià i del rec
Sirvent, dins del termini d’ampliació en 12 mesos per a la resolució del
mateix
Atès que el nostre Ajuntament ha estat notificat, per part del Servei Provincial
de Costes del Ministeri de Medi Ambient, de l’ampliació en dotze mesos del
termini de resolució de l’expedient d’atermenament dels béns de domini públic
maritimoterrestre en els rius Sirvent i Fluvià (ref.: DES01/08/17/0005) i de
l’obertura d’un nou termini de quinze dies més als efectes que els interessats
puguin presentar els escrits, documents i proves que estimin convenients;
Atès que el nostre Ajuntament estima improcedent la incoació de l’expedient
d’atermenament i que, en aplicació de la Disposició Transitòria 3ª de la Llei
22/1988, de Costes, els àmbits de sòl urbà afectats per aquest expedient
(Urbanització Nàutic Parc, edifici de serveis del port esportiu, àmbit de sòl urbà
del Carrer del Molí,) i els àmbits de sòl urbanitzable amb Pla Parcial aprovat
(S.U.S.-3 Joncars) haurien d’estar subjectes a una servitud de protecció de 20
metres, tot respectant els usos i construccions existents, així com les
autoritzacions ja atorgades;
Atès que el nostre Ajuntament, en data de 18 de maig de 2009, una vegada
portada a terme l’acta de fitació, ja formulà un escrit d’al·legacions en aquest
sentit;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primera.- Presentar novament un escrit d’al·legacions a l’expedient
d’atermenament dels béns de domini públic maritimoterrestre en els rius Sirvent
i Fluvià (ref.: DES01/08/17/0005), en el marc del termini d’ampliació en dotze
mesos per a la seva resolució, tot fent constar: a) La ratificació en el contingut
de l’escrit d’al·legacions presentat pel nostre Ajuntament en data de 18 de maig
de 2009; b) L’informe favorable de la Direcció General de Costes del Ministeri

de Medi Ambient al document de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
de Sant Pere Pescador, portat a terme entre els anys1999-2003, en el qual no
es va fer cap referència ni manifestació relativa a un atermenament pendent del
riu Fluvià i del rec Sirvent; c) La sol·licitud per a l’aplicació, d’acord amb la
disposició transitòria tercera de la Llei de Costes i la disposició transitòria
vuitena del Reglament de Costes, a tots els àmbits de sòl urbà i urbanitzable
afectats per l’expedient d’una amplada de la franja de servitud de protecció de
20 metres, tot respectant els usos i construccions existents, així com les
autoritzacions ja atorgades.
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 Padró Fiscal de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica (IVTM) corresponent a 2011
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal de l’Impost sobre els Vehicles de
Tracció Mecànica corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2011, el qual
importa un total de 134.621,32 € (Cent trenta-quatre mil sis-cents vint-i-un
euros amb trenta-dos cèntims).
Segon.- Sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies i, si un cop
acabat el mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem sisè.- Aprovació de la certificació núm. 4 de les obres
corresponents al projecte de regeneració urbana dels Carrers V. Portalet,
Girona i un tram del C/ Carme
Atès que per part de l’empresa adjudicatària de les obres corresponents al
projecte de regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i d’una
part del Carrer del Carme CINPA, S.A. ha estat presentada a aquest
Ajuntament per a la seva aprovació la certificació d’obres núm. 4, la qual
importa un total de 94.885,53 €; i
Atès que aquesta certificació ha estat informada favorablement per la tècnica
directora d’aquestes obres Sra. Anna Llena i Cortés d’ABM Building;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent al Projecte de
regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i d’una part del
Carrer del Carme, la qual importa un total de 94.885,53 € (Noranta-quatre mil
vuit-cents vuitanta-cinc euros amb cinquanta-tres cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

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 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. 7/2011.- Al Sr. Josep Masferrer Torrents per a la construcció
d’una tanca d’1,80 metres d’alçada a la finca rústica identificada amb el número
xx del Polígon núm. xx del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica
de Sant Pere Pescador. Condicions: a) S’ha de presentar un aval de 120 € per
garantir la correcta destinació dels residus d’enderroc i construcció; b) La tanca
s’ha de construir de manera que no agredeixi el medi rural, i es realitzarà amb
material calat, filferro o similar; c) La tanca no podrà tenir cap part inferior
construïda amb obra, ni pot ésser opaca; d) La tanca ha e separar-se tres
metres, com a mínim, del límit de qualsevol camí; e) Abans de l’inici de les
obres, cal avisar als serveis tècnics municipal per al marcatge del límt de la
tanca amb el camí.
Expedient núm. 8/2011.- Al Sr. Joan Carles Alcántara Picolo per a l’obertura
d’una rasa amb la finalitat de soterrar-hi una línia telefònica, des del pal situat
davant l’entrada del càmping Les Palmeres (a l’altra banda de la Carretera de
la platja/zona Les Botigues) fins a l’edifici de recepció situat a l’entrada del
mateix càmping. 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 256 €, tal com estableix l’ordenança municipal, per tal de
refer els elements d’urbanització qu puguin resultar malmesos amb les obres;
c) La rasa ha d’acabar-se amb asfalt en calent, ben compactat, i amb una capa
de formigó prèvia a l’asfalt; d) En el transcurs de la realització de les obres,
s’haurà de deixar un pas per al transit de vehicles a través de la carretera, en
alternança.
Extrem vuitè.- Autorització temporal al Sr. Lothar Willwerth per a la venda
de recanvis i complements de caravanes i autocaravanes a la caseta
d’obra situada a l’encreuament de la carretera a Sant Martí d’Empúries i
l’Avinguda Josep Tarradellas durant la temporada estiuenca 2011
Atès que per part del Sr. Lothar Willwerth ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament una llicència (R.E. núm. 134/2011) per a la venda durant la
temporada estiuenca de 2011 de recanvis i complements de caravanes i
autocaravanes a la caseta d’obra existent a l’encreuament de la carretera a
Sant Martí d’Empúries amb l’Avinguda Josep Tarradellas (Av. Josep
Tarradellas núm. 1), la qual està inclosa dins l’àmbit de sòl urbanitzable

sectoritzat S.U.S.-7 previst al Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador;
Atès que l’àmbit de sòl urbanitzable sectoritzat S.U.S.-7 està pendent de
desenvolupament a través de la prèvia tramitació del corresponent Pla Parcial;
Atès que l’esmentada caseta d’obra fou construïda a l’empar d’una llicència
d’obres, concedida pel Ple de la corporació en data de 18 de juliol de 1985, per
a la construcció d’oficines de caràcter provisional ; i
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’arquitecta assessora
municipal en data 4 de febrer de 2011, no pot autoritzar-se cap llicència d’obres
ni d’activitats per a construccions i instal·lacions en un sector de sòl
urbanitzable pendent de desenvolupament, sinó que únicament poden atorgarse autoritzacions de temporada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar durant la temporada estiuenca de 2011 al Sr. Lothar
Willwerth la realització de l’activitat de venda de recanvis i complements de
caravanes i autocaravanes a la caseta d’obra situada a l’Avinguda Josep
Tarradellas núm. 1, d’acord amb les següents condicions:
1.- La present autorització té caràcter temporal: S’iniciarà el 15 d’abril de 2011 i
finalitzarà el 31 d’octubre de 2011.
2.- Una vegada hagi finalitzat el període d’autorització, el local haurà de tancar.
3.- Pel que fa al terreny de l’exterior, una vegada hagi finalitzat el període
d’autorització, haurà de deixar-se ben net i lliure de qualsevol element adscrit a
l’activitat de temporada que s’hi hagi realitzat. El cost del desmuntatge anirà a
càrrec de l’autoritzat.
4.- La caseta es destinarà únicament a les activitats relatives a la venda de
recanvis i complements per a caravanes i autocaravanes.
5.- No es permet l’ús del terreny exterior de la finca com a taller per a la
reparació de caravanes i similars. Aquest s’haurà de mantenir net i lliure de
vehicles i accessoris, llevat de l’aparcament propi de l’activitat.
6.- No s’admet l’ús de residència o habitatge a l’interior del local, així com
tampoc l’ús d’habitatge a l’exterior (habitatges mòbils: caravanes,
autocaravanes, mòbil-homes, i bungalows transportables...)
7.- No es permet la implantació de cap construcció exterior ni el tancat de la
finca sense que hagi estat atorgada la prèvia autorització municipal.
8.- L’autoritzat haurà de dipositar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador un aval
o dipòsit per import de 1.200 € amb la finalitat de garantir el tancament i
desmuntatge de la instal·lació, una vegada hagi finalitzat el període
d’autorització.
9.- Caldrà satisfer a l’Ajuntament les taxes corresponents en concepte
d’autorització temporal de les instal·lacions, tal com assenyalen les ordenances
fiscals de l’Ajuntament 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 novè.- Sol·licitud de canvi de titularitat de diversos nínxols del
cementiri municipal

Examinades les sol·licituds que es relacionen a continuació per tal d'adquirir la
titularitat dels nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen
seguidament, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a les persones que s'esmenten a continuació la titularitat dels
nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen:
Titular
Situació del nínxol
Josep Curanta Charles
Nínxols núm. x (abans núm. 11) dels pisos 1r i
2n del Sector xxx
(Transmissió per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Ramona Quintana Mateu
Nínxol núm. x, Pis 3r, Departament xxx
(Transmissió per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Anna Reig Julià
Nínxol núm. xx, Pis 3r, Departament xxxx
(Transmissió per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Caridad Nogales Fuentes
Nínxol núm. xx, Pis 2n, Illa xxxxxxxxx
(Adquisició per compra)
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat dels nínxols
l'obligació dels seus titulars o hereus de mantenir-los en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a les
esmentades adquisicions de titularitat dels nínxols.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució dels anteriors acords.
Extrem desè.- Aprovació de despeses per a diverses actuacions al
consultori local
La Junta de Govern Local, a la vista dels pressupostos presentats, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a l’empresa J.Touron, S.A. el subministrament d’un
biombo mèdic de tres cossos per al consultori mèdic municipal pel preu de 150
€ (Cent cinquanta euros), més IVA.
Segon.- Encomanar a Aiterm (Grup Aiterm) de Figueres els treballs de
desplaçament de l’aparell d’aire condicionat del despatx mèdic del consultori
mèdic municipal per tal d’evitar les molèsties que provoca als pacients durant
les visites mèdiques, pel preu de 445,18 € (Quatre-cents quaranta-cinc euros
amb divuit cèntims), més IVA.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem onzè.- Sol·licitud a DIPSALUT per a la inclusió del nostre
Ajuntament dins la campanya Girona, territori cardioprotegit
Atesa la convocatòria del programa Girona, territori cardiopotegit efectuada per
DIPSALUT, organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, el
qual té l’objectiu d’implementar una xarxa de desfibril·ladors al territori de
manera que tots els municipis que així ho sol·licitin disposin de, com a mínim,
un desfibril·lador per a ús públic per tal d’assegurar i reduir el temps de

resposta dels
serveis
d'emergències en els
casos d'aturades
cardiorespiratòries, i
Atès l’interès del nostre Ajuntament perquè Sant Pere Pescador s’incorpori a
aquesta xarxa;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar la incorporació del nostre Ajuntament al programa Girona,
territori cardiopotegit, convocat per DIPSALUT, per tal que siguin destinats al
nostre municipal els desfibril·ladors fixos i mòbils que li corresponguin (2 fixos i
1 mòbil), d’acord amb les bases d’aquest programa.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem dotzè.- Acord per a la contractació de l’actuació de Cristian i
Domenech per a la festa dels jubilats del 5 de juny de 2011
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’acord següent:
Primer.- Contractar l’actuació musical del grup Cristian i Domenech per al
diumenge 5 de juny de 2011, en el marc de la Festa del Jubilat d’enguany, pel
preu de 4.130 € (Quatre mil cent trenta euros), IVA inclòs. L’actuació consistirà
en la realització d’un concert i, tot seguit, d’un ball al Centre Cívic de la nostra
localitat
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 l’AMPA el CEIP Fluvianets de L’Armentera per
a la concessió d’un ajut econòmic per a la realització de la XXVI edició de
la marxa popular amb bicicleta
Atesa la sol·licitud formulada per l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del
C.E.I.P. Fluvianets de L’Armentera (R.E. núm. 318/2011) per tal que li sigui
atorgat un ajut econòmic per a la realització de la XXVIª edició de la Marxa amb
bicicleta que es portarà a terme el proper 15 de maig de 2011;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del centre
d’educació infantil i primària Fluvianets de L’Armentera una subvenció
econòmica per a la realització de la XXVIª edició de la Marxa popular amb
bicicleta, la qual es celebrarà el proper 15 de maig, pel mateix import de l’ajut
atorgat pel nostre Ajuntament a l’edició de l’any 2010.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem catorzè.- Acord per a l’increment de la subvenció mensual que
s’atorga a l’AMPA de l’escola Llagut per tal de destinar-la a l’activitat
extraescolar d’ensenyament d’escacs

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de setembre de 2010,
adoptà l’acord d’atorgar a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre
d’Ensenyament d’Infantil i Primària del nostre municipi una subvenció
econòmica mensual per import de 92,32 € (Noranta-dos euros amb trenta-dos
cèntims), durant el present curs escolar 2010-2011 (des del mes d’octubre de
2010 fins al mes de juny de 2011), amb la finalitat de contribuir al pagament del
monitor per a les activitats esportives extraescolars;
Atès que l’esmentada associació ha sol·licitat al nostre Ajuntament l’atorgament
d’un increment mensual de 36 € (Trenta-sis euros) d’aquesta subvenció per tal
d’ajudar-la a fer front a les despeses d’organització de l’activitat extraescolar
d’ensenyament d’escacs; i
Atès l’interès de la proposta formulada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre
d’Ensenyament d’Infantil i Primària de Sant Pere Pescador un increment de 36
€ (trenta-sis euros) de la subvenció mensual que se li atorga per al pagament
del monitor d’esports durant el present curs escolar 2010-2011, des del mes
d’octubre de 2010 fins al mes de juny de 2011, de tal manera que la quantitat
que se li transfereixi mensualment sigui de 128,32 € (Cent vint-i-vuit euros amb
trenta-dos cèntims) per aquest concepte.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem quinzè.- Acord per a l’adquisició de pilones per a la via pública
La Junta de Govern Local, a la vista dels pressupostos presentats, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a l’empresa Fundició Ductil-Benito, S.L. l’adquisició d’un
estoc de pilones per a la vorera de la via pública amb la finalitat de destinar-lo a
la reposició d’aquelles pilones que es deteriorin o sofreixin desperfectes, pel
preu de 506,81 € (Cinc-cents sis euros amb vuitanta-un cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem setzè.- Aprovació del Pla d’usos, instal·lacions i serveis de
temporada.- període 2011-2015
Atès que per part de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la
Generalitat de Catalunya s'ha comunicat la necessitat de l'Ajuntament de
sol·licitar autorització per a l'explotació dels corresponents serveis de
temporada de la platja del nostre terme municipal, la qual tindrà un termini de
cinc anys de vigència, a diferència d’anys anteriors que només en tenia un; i
Atès que ha estat elaborat el "Pla d'usos, instal·lacions i serveis de la platja del
terme municipal de Sant Pere Pescador" per al període 2011-2015, el qual
preveu la ubicació, característiques i durada dels esmentats serveis durant la
temporada d'estiu;

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el "Pla d'usos, instal·lacions i serveis de la platja del terme
municipal de Sant Pere Pescador" corresponent a les temporades estiuenques
de les anualitats 2011 a 2015.
Segon.- Traslladar una còpia d'aquest Pla a la Direcció General de Ports,
Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya als efectes que atorguin
l'autorització corresponent.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem dissetè.- Aprovació de les bases del concurs de dibuix per al cartell
del Carnestoltes 2011
Atès que s’ha estimat la conveniència de convocar un concurs de cartells
anunciadors de l’edició d’enguany del Carnestoltes al nostre municipi, entre els
alumnes del cicle mitjà i superior de l’Escola Llagut de Sant Pere Pescador; i
Atès que han estat elaborades les bases que han de regular aquest concurs de
dibuix, les quals inclouen el procediment per a la inscripció al concurs, la
temàtica i tècnica de les obres, la composició del jurat, els criteris de selecció,
el premi, i l’exposició dels originals presentats;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar les bases per al concurs de dibuix per al cartell de l’edició de
2011 de la festa de Carnestoltes de Sant Pere Pescador.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem divuitè.- Acord per a la presentació d’una proposta per ls Premis
Empordà 2011
Atès que per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha estat efectuada
enguany una nova convocatòria dels Premis Empordà; i
Atès que s’ha valorat la idoneïtat de presentar per part del nostre Ajuntament
la candidatura del sector del càmping de Sant Pere Pescador per a aquests
premis, tenint en compte el pes socioeconòmic d’aquest sector, la seva gestió
respectuosa amb el medi natural, i l’aposta empresarial que representa per un
tipus d’instal·lació urbanísticament tova la qual prima, a la vegada, un servei de
qualitat orientat a uns usuaris respectuosos amb un territori i un paisatge tan
característics;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Presentar la candidatura del sector del càmping de Sant Pere
Pescador per als Premis Empordà 2011, convocats pel Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem dinovè.- 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 relacionen a continuació:
Proveïdor / Concepte
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR DESEMBRE 2010
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE, CANONS PLATJA
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ACOLLIDA 2010
ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
ENDESA, POL. 40034242574 ENLLUMENAT C. ESCOLES
ENDESA, POL: 40034125644 FONT C. CARME
ENDESA, POL: 40034125469 PAVELLO ENTORN
ENDESA, POL. 40034153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES
ENDESA, POL. 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
ENDESA, POL. 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC
ENDESA, POL. 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
ENDESA, POL: 40034644941 SERV SOCIALS
ENDESA, POL: 40034346736 ESTACIO BOMBEIG LA CAPELLA
ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTR CASTELLO
ENDESA, POL: 40034124510 MORTOR C. SANT ANTONI
ENDESA, POL: 40034613961 LA RAJOLERIA
ENDESA, POL: 40034125154 PIS 4 VENTS
ENDESA, POL. 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU
ENDESA, POL: 401656654 CAMP D'ESPORTS
ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT
ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT C. PROVENÇA
ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC
ENDESA, POL.401656688 CASAL
ENDESA, POL. 401656641 ESTACIO BOMBEIG
ENDESA, POL. 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA
ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
ENDESA, POL: 4034343640 FONT PL MAJOR
ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034399278 JONCAR CANTONADA NORD
ENDESA, POL: 40034124510 MORTOR C. SANT ANTONI
ENDESA, POL: 40035172384 MOTOR CLUB NAUTIC
ENDESA, POL. 40034331800 ENLLUMENAT PL MAJOR
ENDESA, POL: 40037310545 PAVELLO
ENDESA, POL: 40034970834 ENLLUMENAT AV EMPORDA
ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT SECTOR BON PREU
ENDESA, POL: 40035187443 ENLLUMENAT LA CAPELLA

Import
37,73 €
4.559,87 €
29.164,11 €
2.682,50 €
73,35 €
42,65 €
24,86 €
30,54 €
127,56 €
339,98 €
94,39 €
10,30 €
94,81 €
29,92 €
59,85 €
18,24 €
145,82 €
14,48 €
212,39 €
990,33 €
467,58 €
789,56 €
798,21 €
878,44 €
738,20 €
470,24 €
190,09 €
390,91 €
7,14 €
91,59 €
292,55 €
532,65 €
47,25 €
32,45 €
554,05 €
1.260,58 €
1.143,04 €
58,80 €
192,03 €
853,14 €

ACTIESCOLA, LUDOTECA GENER 2011
4.670,72 €
MANCOMUNITAT MOSQUITS, QUOTA 2011
22.699,27 €
CAN PETIT MENGOL. 1 CAIXA CAVA I 2 TORTELLS
90,00 €
AQUALIA, CAMIO RATA MAS SOPES CTRA TORROELLA 19-01-2011
523,09 €
MARC PERXAS MUNTADA, SABATES PAVELLO
35,99 €
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
57,11 €
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
170,93 €
GROS MERCAT, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
130,35 €
LLOGATER, MAQUINA NETEJA PAVELLO LLOGUER 19-01-2011
268,80 €
FEDERACIO DE MUNICIPIS, QUOTA 2011
356,29 €
ARTS I METALLS CARMANIU, COPA PARTIT FUTBOL VETERANS
44,84 €
IMPRENTA AUBERT, 5 TALONARIS ENTRADES C. CIVIC TEATRE
76,70 €
RAMON PAGES FERER, PULIR PALES/ARRODONIR 26 MANECS ARROSSADA
366,65 €
PALAHI ARTS GRAFIQUES SL, 1.000 REVISTA LA GOLA
796,06 €
JOAN ANDREU FUSTER SL, CAMP DE FUTBOL MANETA PORTA
101,17 €
JOAN ANDREU FUSTE SL, CANVI PERSINANA MENJADOR ESCOLA
148,09 €
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI VIDRE PAVELLO
101,28 €
JOAN ANDREU FUSTE SL, CANVI VIDRE PORTA ENTRADA ESCOLA
66,22 €
LURDES MORET GUILLAMET, FRA VISAT VESTIDORS CAMO DE FUTBOL
270,54 €
EDITORIAL L'EMPORDA, SUISCRIPCIO LLAR JUBILATS
46,80 €
JOAN ANDREU FUSTER SL, FUSTES MAGATZEM
213,17 €
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA PAVELLO
15,23 €
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA
18,82 €
COPI OLOT, MANTENIMETN FOTOCOPIADORA DISPENSARI
10,14 €
COPI OLOT, TONER FOTOCOPIADORA COLOR AJUNTAMENT
35,87 €
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL ESCOLA 1461 L
1.136,66 €
PREVINT, PREVENCIO RISCOS LABORALS 2011
2.183,19 €
CEPSA GAS 4 VENTS
14,01 €
E.S SANCHEZ MIÑOZ SA, GASOIL BRIGADA GENER
1.023,64 €
AUTOCARS VIÑOLAS, VIATGES ESCOLA PISCINA ROSES GENER
469,80 €
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR
368,92 €
COPI OLOT, FOTOCOPIES NEGRES TECNICS
13,52 €
COPI OLOT, MANTENIMETN AR-M351U GENER
86,22 €
DIPSALUT, TAXES CONTROL LEGIONELA
270,00 €
FUNDACIO TUTELAR, COMPRA 10 EXEMPLARS OLIMPIADES
200,00 €
FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MES GENER MAGATZEM
236,00 €
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL FORATS AMFORA
5,43 €
MATERIALS SANT PERE SL, VESTUARI BRIGADA I ALTRES
185,09 €
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO
56,10 €
NARCIS PEREZ MORATONES, MINUTA RECURS FLUVIANÀUTIC
2.950,00 €
RETOLS EMPORDA, RETOLACIO NISSAN PATROL
97,94 €
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO GENER
335,85 €
COPI OLOT, MATERIAL D'OFICINA
255,07 €
COPI OLOT, MATERIAL D'OFICINA
86,22 €
TEVECA SA, ADMISSIO BRANQUES GENER
237,84 €
BEXBE, LLOGUER GENER MODULS CAMP FUTBOL
1.451,40 €

ENDESA, POL: 411535910 PAVELLO
ENDESA, POL: 999381017093 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO
ENDESA, POL: 401656654 CAMP FUTBOL
ENDESA, POL. 401656669 PL CATALUNYA
ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT C. PROVENÇA
ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT
ENDESA, POL: 401656688 CASAL
ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC
ENDESA, POL. 401655116 SALA NOVA
ENDESA POL: 401680206 ENLLUMENAT C. ESCOLES
ENDESA, POL. 401656635 BOMBA AIGUA C. ALBERA
ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA
ENDESA, POL: 401680244 BOMBA AIGUA MAS SOPES
ENDESA, POL. 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA
ENDESA, POL.40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
ENDESA, POL. 40034300509 ENLLUMEANT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA NORD
ENDESA, POL; 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034975499 4 VENTS ENLLUMENAT
ENDESA, POL: 4003453640 FONT PL MAJOR
BEXBE SERVEIS, LLOGUER 2 MODULS CAMP FUTBOL
BEXBE SERVEIS SLU, SUBSTITUEIX PORTA MODUL CAMP FUTBOL
MAQUINARIA PLANAS, LLOGUER MAQUINA RETALLADORA
EXCLUSIVES TOT COLOR, PINTURA C. CIVIC ST SEBASTIA
AJEDREZ ACTUAL, 10 TAULES PLASTIC ESCACS
TAINCO FIGUERES, BRIDES BRIGADA
JOSEP M NAVARRA XARLES, MATERIAL ENLLUMENAT GENER
PREVINT, REVISIONS MEDIQUES 8 EXCEDEIX CONTRACTE
ACM, QUOTA ANULA 2011
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL 1448L ESCOLA
FERRER OJEDA, ASSEGURANÇA ACCIDENTS PAVELLO MAPFRE
PG EQUIPAMENTS ESPORTIUS, ADAPTA PALS VOLEI PAVELLO

987,79 €
141,36 €
921,73 €
848,22 €
900,87 €
578,71 €
777,29 €
1.293,70 €
419,17 €
332,22 €
1.696,67 €
328,81 €
299,47 €
281,80 €
572,57 €
694,55 €
320,02 €
63,77 €
78,07 €
97,33 €
7,14 €
885,00 €
259,95 €
30,98 €
170,30 €
47,93 €
84,55 €
4.212,90 €
238,63 €
524,00 €
1.143,92 €
300,00 €
354,00 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,30 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

