Ref.: 5/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 8 de març de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 14 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria
Dolors Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde).
Oient: Marina Barceló Fàbrega (Regidora).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió del
dia 22 de febrer de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 22 de
febrer de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.

Extrem segon- Acord per a la contractació del grup de teatre infantil Xip
Xap Teatre per a la Festa Major de Sant Pere
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar l’actuació de l’espectacle infantil Indis ai ai ai!, a càrrec de
la companyia Xip Xap Teatre, per al diumenge 3 de juliol de 2011, a les 18
hores, en el marc de les activitats programades per a la Festa Major de Sant
Pere d’enguany.
Segon.- Aprovar el preu de contractació de l’esmentada actuació, el qual
importa un total de 1.876,20 € (Mil vuit-cents setanta-sis euros amb vint
cèntims), IVA inclòs.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots els actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem tercer.- Acord per a l’adquisició de mobiliari urbà i senyalització
La Junta de Govern Local, a la vista dels pressupostos presentats, adopta el
següent ACORD amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Encomanar a l’empresa de senyalitzacions Girod l’adquisició de 7
discs d’alumini amb la senyal de prohibició d’aparcament i un rectangle amb el
text corresponent als horaris de càrrega i descàrrega, juntament amb les
corresponents abraçadores i suports d’alumini, pel preu de 531,80 € (Cinccents trenta-un euros amb vuitanta cèntims).
Segon.- Encomanar a l’empresa Inspecció i manteniment de l’entorn urbà, S.L.
l’adquisició de 10 bancs, model Pràctic, d’1,80 m amb fusta tropical pintada, i
de dos taules de picnic per tal d’ubicar-los a diversos espais urbans del

municipi, pel preu de 2.407,20 € (Dos mil quatre-cents set euros amb vint
cèntims), IVA inclòs.
Tercer.- Encomanar a l’empresa Rètols Empordà l’adquisició de 10 miralls de
800 mm amb panell acrílic i suport per a pal rodó, amb la finalitat de situar-los
a diversos encreuaments viaris del municipi, pel preu de 700 € (Set-cents
euros).
Quart.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots els actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem quart.- Adjudicació de les obres per a la construcció d’un giratori al
camí del Joncar, intersecció amb el Carrer del Joncar i el Carrer Provença
(Urbanització La Capella)
Atesa la urgent necessitat de portar a terme els treballs necessaris per a la
construcció d’un giratori al camí del Joncar, en la intersecció amb el Carrer del
Joncar i el Carrer Provença, a l’extrem Est de la urbanització La Capella;
Atès que han estat sol·licitats pressupostos per a la realització d’aquests
treballs a tres empreses amb capacitat suficient per portar-los a terme;
Atès que, de les tres empreses consultades, és Construccions, Instal·lacions,
Reformes Pep la que ha presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per
al nostre Ajuntament; i
Atès el que disposa l’article 122,3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, dels
contractes del sector públic pel que fa a la contractació menor d’obres;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Construccions, Instal·lacions, Reformes Pep la
realització dels treballs de construcció d’un giratori al camí del Joncar, en la
intersecció amb el Carrer del Joncar i el Carrer Provença, a l’extrem Est de la
urbanització La Capella, pel preu de 5.164,79 € (Cinc mil cent seixanta-quatre
euros amb setanta-nou cèntims) IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem 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. 73/2010 (ampliació).- Al Sr. Joan Vilà Sarquella per al
muntatge d’una estructura metàl·lica de 10 metres d’allargada per 2 metres

d’amplada al patí del Restaurant Can Trona, situat a la Plaça Major núm. 9.
Condicions: En el supòsit que la instal·lació d’aquesta estructura afecti l’activitat
de restauració existent, caldrà procedir a la tramitació de la modificació de
l’autorització de l’activitat.
(La present llicència és una ampliació de la que fou concedida per acord de la
Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2010).
Expedient núm. 12/2011.- Al Sr. Edward Nieland per al tancament del porxo
existent a la planta baixa de l’habitatge del Carrer xxxxxxx núm. x. Condicions:
a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels
residus de construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança municipal per a la
gestió de runes i terres; b) Cal presentar un aval de 256 € per refer els
elements d’urbanització, en el supòsit que resultin malmesos durant l’execució
de les obres.
Expedient núm. 13/2011.- Al Bisbat de Girona per a la construcció d’una
escala de cargol metàl·lica per accedir al campanar de l’església, d’acord amb
la documentació tècnica presentada.
Expedient núm. 16/2011.- A Aquarius Hotelera, S.A. per a la construcció
d’una caseta de 5,5 x 3 metres de base i 2,50 metres d’alçada al Càmping
Aquarius amb la finalitat d’ubicar-hi un pou de bombeig soterrat que permeti la
connexió del sistema de tractament de les aigües residuals del càmping amb el
col·lector que pertany al sistema públic de sanejament. Condicions: a) Cal
aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de
runes i terres; b) Caldrà tenir en compte que la ubicació d’aquesta instal·lació
no afecti cap servitud i, a la vegada, la mateixa s’haurà de fer constar en el Pla
especial del Càmping Aquarius que està en tramitació.
Expedient núm. 17/2011.- A la Sra. Joana Solé Viguet i a la Sra. Jeann C.
Tallner per a la construcció d’un paret mitgera al jardí de l’immoble situat al
Carrer xxxxxx números xxx de xxxxxxxxxxxxxxxxx. Condicions: a) Cal aportar
una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de
runes i terres; b) Cal presentar un aval de 256 € per refer els elements
d’urbanització, en el supòsit que resultin malmesos durant l’execució de les
obres; c) La tanca divisòria de les dues parcel·les podrà ser opaca fins a una
alçada d’1,80 metres, comptat des de la rasant de la vorera del carrer o del
terreny.
Expedient núm. 18/2011.- A la Sra. Joana Solé Viguet per a la construcció
d’una paret de tanca exterior a la parcel·la situada al Carrer xxxxx núm. xx de
xxxxxxxxxxxxxxx. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la
correcta destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb
l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un aval
de 256 € per refer els elements d’urbanització, en el supòsit que resultin
malmesos durant l’execució de les obres; c) La tanca podrà tenir una alçada
màxima d’1,80 metres, i es podrà fer amb material massís fins a una cota

màxima d’un metre per damunt de la vorera o del terreny, tot acabant-se amb
reixes, tela metàl·lica o vegetació d’arbust.
Expedient núm. 20/2011.- Al Sr. Bruno Zephir Angelo del Fabro per a la
col·locació de pedra al terra del pati de l’immoble situat al Carrer xxxxx núm. xx
de xxxxxxxxxxxxxx. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir
la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb
l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un aval
de 256 € per refer els elements d’urbanització, en el supòsit que resultin
malmesos durant l’execució de les obres.
Expedient núm. 21/2011.- A Restaurant Can Piu, S.L. per a la col·lació de
pedra al patí exterior del Restaurant Rat penat, situat al C/ Sant Antoni núm. 9.
Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança
municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un aval de 256 € per
refer els elements d’urbanització, en el supòsit que resultin malmesos durant
l’execució de les obres.

Extrem sisè.- Acord de denegació de la llicència sol·licitada per Serveis 95,
S.L. per pintar la façana de l’establiment situat al Carrer Escoles núm. 1 i
col·locar rètols aplacats a la paret
Atès que per part de Serveis 95, S.L. ha estat sol·licitada al nostre Ajuntament
una llicència municipal d’obres (Expedient núm. 14/2011) per pintar la façana i
col·locar rètols aplacats a la paret de l’establiment de la seva titularitat situat al
Carrer Escoles núm. 1; i
Atès l’informe desfavorable emès pels serveis tècnics municipals, en el qual
s’especifica que, segons l’ordenança municipal reguladora de rètols publicitaris,
cal que els rètols fixes aplacats a la paret es col·loquin a una alçada mínima de
2,50 metres de la rasant de la vorera, la qual cosa no s’acompleix en el supòsit
que ens ocupa, tinguin una alçada màxima de 0,70 metres (aspecte que
tampoc compleix la sol·licitud), una sortida màxima de 15 centímetres i una
longitud inferior al 75% de la longitud de la façana;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència municipal d’obres presentada per
Serveis 95, S.L. (Expedient núm. 14/2011) per a la col·locació de rètols
aplacats a la paret de l’establiment de la seva titularitat situat al Carrer Escoles
núm. 1, tenint en compte que la seva col·locació no acompleix amb l’alçada
mínima de 2,50 metres respecte de la rasant de la vorera i que tenen una
alçada superior al màxim de 0,70 metres.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots els actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem setè.- Acord per pintar una línia groga que impedeixi l’aparcament
de vehicles davant la façana del Restaurant situat al Carrer Sant Antoni
núm. 9, propietat del Sr. Miquel Lluís Estany Masó

Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Miquel Lluís Estany Masó (R.E. núm.
664/2011) per tal que sigui pintada una línia groga per evitar l’aparcament de
vehicles davant del portal existent a l’establiment anomenat Restaurant Rat
penat, situat al Carrer Sant Antoni núm. 9, indret on hi ha establerta la
prohibició d’estacionament de vehicles, i
Atès l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en relació a la
sol·licitud formulada pel Sr. Estany;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Procedir a pintar una línia groga davant la façana del restaurant situat
al Carrer Sant Antoni núm. 9 per impedir l’aparcament de vehicles.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució del present acord.

Extrem vuitè.- Sol·licitud de subvenció dins del programa “Del pla a
l’acció” convocat pel Departament de Medi Ambient i Territori de la
Diputació de Girona
Atès que per part del Departament de Medi Ambient i Territori de l’Àrea d’Acció
Territorial de la Diputació de Girona ha estat efectuada la convocatòria de
subvencions als ajuntaments dins del programa Del pla a l’acció, any 2011, per
a l’execució d’accions destinades a aturar la pèrdua de biodiversitat i de lluita
contra el canvi climàtic que estableixin els plans d’acció local per a la
sostenibilitat (PALS);
Atès que, per part del nostre Ajuntament, s’ha vist la conveniència de sol·licitar
una subvenció, en el marc de la referida convocatòria, per a la instal·lació de
vàlvules termostàtiques als radiadors de l’escola pública Llagut, a més de la
col·locació de lluminàries de baix consum, amb la finalitat de minimitzar els
costos de calefacció i electricitat; i
Atès que per part de l’enginyer tècnic municipal ha estat redactada una
memòria valorada que contempla aquestes actuacions;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Territori de l’Àrea d’Acció
Territorial de la Diputació de Girona la concessió d’una subvenció de 3.490 €
dins de la convocatòria 2011 del programa Del pla a l’acció per a la millora de
l’eficiència energètica de l’escola de Sant Pere Pescador.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució del present acord.

Extrem novè.- Acord per a l’establiment dels criteris que han de regir
l’assignació de subvencions a les entitats, associacions, clubs esportius i
grups estables locals de Sant Pere Pescador per al 2011
Atesa la conveniència de fixar uns criteris per regir l’assignació de les
subvencions que anualment atorga el nostre Ajuntament a les entitats,

associacions, clubs esportius i grups estables locals de Sant Pere Pescador per
al 2011;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Aprovar l’establiment dels criteris que han de servir de base per a l’atorgament
per part de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de les subvencions anuals a
les entitats, associacions, clubs esportius i grups estables locals del nostre
municipi, els quals són els següents (l’ordre no estableix cap prioritat o
ponderació):
1)
Número de socis.
2)
Interès municipal i públic de l’activitat o acte que s’organitza.
3)
Massa social i públic a la que es dirigeixen les activitats o actes que es
realitzen.
4)
Antiguitat de l’entitat, associació, club esportiu i grup estable local (aquí
s’hi inclou l’antiguitat de l’activitat o acte que es subvenciona, també).
5)
Pròpia naturalesa de l’activitat o acte que es subvenciona pel que fa a la
despesa i recursos necessaris.
6)
Voluntariat que participa en aquestes activitats o actes de manera
desinteressada.
7)
Col·laboració i/o participació de les entitats, associacions, club esportius
i grups estables locals en les activitats o actes organitzats per altres entitats,
associacions, clubs esportius i grups estables locals.
8)
Foment de les festes, tradicions i cultura populars catalanes.
9)
Foment dels jocs, la pràctica fisicoesportiva, l’esport de base i de
formació, i l’esport de competició.
10)
Col·lectius amb característiques especials i singulars.

Extrem desè.- Acord per a l’atorgament de les subvencions per a 2011 a
les entitats i associacions sense finalitat de lucre del municipi
Atesa la conveniència de donar un suport econòmic a les diverses entitats
culturals, esportives i cíviques del nostre municipi per tal que puguin portar a
terme adequadament els seus objectius durant l’any 2011;
Atesos els criteris per a l’assignació de subvencions a les entitats,
associacions, clubs esportius i grups estables locals de Sant Pere Pescador per
al 2011, aprovats per la Junta de Govern Local; i
Ateses les previsions pressupostàries que té el nostre Ajuntament per a
aquesta finalitat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a les entitats culturals, esportives i cíviques de Sant Pere
Pescador les subvencions econòmiques que s’especifiquen a continuació per
tal d’ajudar-les a fer front a les despeses que comportarà la seva activitat en el
transcurs de l’anualitat de 2011:
Entitat
Futbol Club Sant Pere Pescador
Associació d’amics del carnaval
Associació d’amics de la sardana

Import de la subvenció
8.500 €
4.500 €
2.500 €

Associació d’amics del cavall
2.000 €
Club Voleibol Sant Pere
2.000 €
Marxaires del Baix Fluvià
1.100 €
Associació coral Les veus del Fluvià
1.000 €
Agrupació teatral Elenc Santperenc
1.000 €
Grup de dones el Taller El Didal
800 €
Associació d’amics dels escacs
800 €
Associació de caçadors La Guatlla
300 €
Associació pel foment de les noves tecnologies
250 €
Associació de dones africanes
200 €
Total atorgat: 24.950 €
Segon.- Establir que el pagament d’aquestes subvencions es faci amb càrrec a
la partida pressupostària “Subvencions a les entitats locals” del pressupost
municipal de despeses per al 2011, la qual importa un total de 25.000 €.
Tercer.- La subvenció es lliurarà a les associacions beneficiàries, prèvia
presentació a l’Ajuntament de còpies de les factures justificatives de la despesa
portada a terme per l’entitat durant l’anualitat 2011, fins l’import de la subvenció
atorgada.
Quart.- 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.- Acord per a la comanda de la redacció i direcció del projecte
de construcció d’un sistema de drenatge del carrer Sant Sebastià al nucli
urbà de Sant Pere Pescador
Atesa la necessitat d’encomanar la redacció del projecte constructiu d’un
sistema de drenatge per al carrer Sant Sebastià amb la finalitat de regular el
desguàs de les aigües pluvials a l’encreuament d’aquest Carrer amb els
Carrers Provença i Marinada;
Atès que aquesta actuació està prevista al pressupost municipal del present
exercici econòmic i que per al seu finançament es compta amb una aportació
econòmica de 200.000 € per part del Consorci de la Costa Brava, d’acord amb
el conveni signat en data de 19 de maig de 2009; i
Atès que han estat sol·licitats pressupostos a diversos estudis d’enginyeria en
relació als honoraris professionals corresponents a aquesta redacció, tot
resultant que ABM serveis d’enginyeria i consulting, S.L. és qui ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a ABM serveis d’enginyeria i consulting, S.L. la redacció
del projecte constructiu d’un sistema de drenatge per al carrer Sant Sebastià
del nucli urbà de Sant Pere Pescador, pel preu de 11.950 € (Onze mil noucents cinquanta euros), més IVA.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució del present acord.

Extrem dotzè.- Acord d’adjudicació de les places del mercat municipal per
a 2011
Ateses les diverses sol·licituds presentades per a l'obtenció d'una concessió al
mercat municipal durant l’any 2011, i
Atès que han estat elaborades pels Serveis Administratius municipals les llistes
corresponents a les places a adjudicar, d'acord amb l'antiguitat respecte a anys
anteriors dels sol·licitants;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
ha adoptat el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la següent relació d'adjudicataris de les places del mercat
municipal corresponent a la present anualitat de 2011, als quals se'ls liquidaran
les taxes que s'especifiquen a la relació, d'acord amb el que estableix la
corresponent Ordenança Fiscal:
Núm. plaça
2
4
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
31
32
33
34
35
37
38
40
41
44
45
46
47

Adjudicatari
metres lineals Import taxes
MORGADO VALENCIA DOLORES
10 535,13 €
SANTOS FLORES MELCHOR
8 452,95 €
MARTIN ROMAN ANA DEL CARMEN
10 535,13 €
BERRIDO MEDINA JORGE
12 617,31 €
RUSIÑOL MANSO JOSE MARIA
10 535,13 €
PATRACH SOLER JUANA
11 576,22 €
GABARRE FLORES FERNANDO
8 452,95 €
FERRER PUBILL JUANA
8 452,95 €
GABARRI ARENAS VICTORIA
6 370,77 €
PUIG I SERRA Mª DOLORS
6 370,77 €
CASAMIQUELA GABARRE TERESA
6 370,77 €
CORTES SEGUI MIGUEL
9 494,04 €
SALAZAR SANTIAGO MARIA
6 370,77 €
CORTES HEREDIA MARIA AMPARO
12 617,31 €
FERNADEZ SANTIAGO MARIA
10 535,13 €
KARIM EL MOUKH MOHAMED
12 617,31 €
ZIANI ABDELKADER
8 452,95 €
OLES SUAREZ JANETTE MARGARITA
9 494,04 €
PALMA PARDO CARMEN
8 452,95 €
HEREDIA JIMENEZ AMPARO
8 452,95 €
CHAFOCA (ANDRES GARCIA PEREZ)
11 576,22 €
KARIM AZIZ
13 658,40 €
FERNANDEZ SANTIAGO CARMEN
12 617,31 €
KARIM BOUCHAIB
13 658,40 €
SCHULTE FRED
4 288,59 €
CORTES SEGUI ANTONIA ROSA
15 740,58 €
ELISABET ANDRES JORDAN
10 535,13 €
EL BOURKI MOHAMED
10 535,13 €
LOPEZ SALVADOR FRANCISCA
8 452,95 €
DIAZ SANCHEZ MARIA ROSARIO
10 535,13 €
FERNADEZ SANTIAGO ANTONIO
8 452,95 €
TORRES CASTELLON DOLORES
7 411,86 €
FERNANDEZ GABARRE VICTORIA
8 452,95 €
HEREDIA JIMENEZ MARIA
10 535,13 €
GUIL RUIZ LIDIA
12 617,31 €
SILVA SILVA JUAN
14 699,49 €

48
49
50
51
52
53
56
57
59
60
61
62
63
64
65
67
69
70
73
75
76
78
79
83
84
85
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
107/1
107/2
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

CASTILLA SANTIAGO ANA MARIA
SANTIAGO MONTOYA MARIA EDUVIGIS
GARRIGA QUINTANA JORDI
TALHAOUI MOHAMED
SARFRAZ MALIK MOHAMMAD
MBAYE AMADOU
PLANAS ALBO ELVIRA
GIMENEZ BATISTA JOSEP
AGUILAR RAMOS CARLOS
RODRIGUEZ CAMELLO FRANCISCO JOSE
RONCERO GONZALEZ ESTANISLAO
PAPA AMATH DIENG
ET-TAYK BONSARI ABDELLAH
ABIBO AMAR
SALINAS LAGOS LUIS NELSON
BURGA YACELGA JOSE MANUEL
HERNANDEZ GIMENENZ ROSA
DIOUCK ALIOUNE
MARTINEZ RUIZ MERCEDES
LLOP PORTER DOMENEC
HOSPITAL GASCH ESTEVE
KARIM SAID
SALAZAR HERMOSOS ANNA
MARIA BORJAS AMAYA
BELLARECHE AHMED
BENDALI AHMED
FERNANDEZ SANTIAGO MARIA
FERNANDEZ DOLORES
SALAZAR SALAZAR FRANCISCO
FERNANDEZ TORRES ASUNCIÓN
GABARRI FERNANDEZ ANTONIO
ZARAGOZA CORTES FRANCISCO
BORJA FERNANDEZ PEDRO
TORRES SANTIAGO M VICTORIA
CORTES SANTIAGO JUAN
TAYEBI BACHIR
SUREDA QUINTANA NANCY
BENDALI RAFIK
CORTÉS HEREDIA NATIVIDAD
HOSTENCH FONTBERNAT JOSEP
TORRES MORALES DOLORES
JOHER XATART PELAI
PATHE MBAYE
GALLE SOW
CORTES SANTIAGO ROSA
SENDER GABARRI FRANCISCO
GABARRE FLORES FRANCISCO
VICTORI DAVID ARCOS YCIA SCP
ZIANI HAMMOUCH
SALAZAR SALAZAR ALEJANDRO
CORTES MORENO MARIA
CASAMIQUELA CASTELLON CONSUELO
SANDALI ADMED
ESTEVA ALIÓ JOSEP M

14
6
14
8
8
4
14
10
8
10
6
4
7
4
8
8
6
4
6
10
7
8
6
14
6
12
14
12
6
8
8
9
10
8
12
10
5
8
8
6
8
7
4
2
8
9
6
8
8
6
6
10
6
8

699,49 €
370,77 €
699,49 €
452,95 €
452,95 €
288,59 €
699,49 €
535,13 €
452,95 €
535,13 €
370,77 €
288,59 €
411,86 €
288,59 €
452,95 €
452,95 €
370,77 €
288,59 €
370,77 €
535,13 €
411,86 €
452,95 €
370,77 €
699,49 €
370,77 €
617,31 €
699,49 €
617,31 €
370,77 €
452,95 €
452,95 €
494,04 €
535,13 €
452,95 €
617,31 €
535,13 €
329,68 €
452,95 €
452,95 €
370,77 €
452,95 €
411,86 €
288,59 €
206,41 €
452,95 €
494,04 €
370,77 €
452,95 €
452,95 €
370,77 €
370,77 €
535,13 €
370,77 €
452,95 €

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129
131
133
134
135
137
138
139-1
140
141
143
144
145
146
147

MAULEON DE LA PARTE CARMELO
PUBILL LLORET CARMEN
BOUHMAME KAMPI
ABDERRAHMNE MABROUK
AMAYA FLORES JOSE
GALASSE SADY
FERNANDEZ SANTIAGO INOCENCIO
TAULE RIGAU ENRIQUE
AMYAY MHAMED
REYES CORTES M PALMIRA
ZEROUALI TARIK
GONZALEZ BALLESTA PERE JOSEP
MAME DIAGNE
ROMUALDA CORTES FERNANDEZ
MOUBARIK AHMED
LARA CARMONA MIGUEL ANGEL
AMADOR CONDE SANDRA
GUEYE ASSANE
BOTELLO NOVAL SUSANA
JAUME BASSO CANADELL
IBRAHIMA NDIAYE
HEREDIA SANTIAGO DOLORES
FERNANDEZ FERNANDEZ DIEGO
LITIME AHMED MOHAMMED
AMERICA ANTONIA MARRERO ENRIQUEZ

7
10
3
8
5
4
8
8
8
8
8
8
4
6
4
8
8
4
7
14
4
8
6
8
2

411,86 €
535,13 €
247,50 €
328,72 €
329,68 €
288,59 €
452,95 €
452,95 €
452,95 €
452,95 €
452,95 €
452,95 €
288,59 €
370,77 €
288,59 €
452,95 €
452,95 €
288,59 €
411,86 €
699,49 €
288,59 €
452,95 €
370,77 €
452,95 €
206,41 €

Segon.- La present adjudicació s’atorga fins al termini del 31 de desembre de
2011.
Tercer.- La ubicació de les places és la que s’indica al plànol adjunt. No serà
admès cap canvi de la ubicació de les places al llarg de tot el present any.
Aquesta ubicació serà diferent durant el períodes compresos entre l’1 de gener
i la fi de la setmana santa, i entre el 15 de setembre i el 31 de desembre, durant
els quals s’establirà una nova ordenació de les places del mercat per als
adjudicataris que s’hi instal·len durant tot l’any.
Quart.- Els marxants hauran de presentar a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador la següent documentació, sense la qual no tindrà efecte la present
adjudicació:
a)
Justificant de l’alta al cens d’activitats econòmiques de l’Agència
Tributària per a l’any en curs.
b)
Justificant d’estar donats d’alta en el Règim de la Seguretat Social que
correspongui (rebuts dels darrers sis mesos).
c)
Si es tracta de venedors estrangers, hauran d’acreditar que estan en
possessió dels permisos de residència i de treball autònom.
d)
Justificant de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de la
responsabilitat civil enfront a tercers.
e)
Una foto tamany D.N.I.
Sisè.- Els interessats en ésser adjudicataris d’un lloc del mercat per a l’any
vinent, hauran de presentar les seves sol·licituds al Registre General de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador abans del dia 29 de febrer de l’any 2012.

Extrem tretzè.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 6 del projecte de
la Llar d’infants
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 6 corresponent a
l’obra de construcció del centre d’educació infantil (Llar d’infants) de Sant Pere
Pescador, la qual ha estat presentada per l’empresa adjudicatària Arcadi Pla,
S.A. i conformada pel Tècnic Director de les mateixes Sr. Ovidi Alum Gelabert,
adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 6 corresponent al projecte de
centre d’educació infantil (Llar d’infants), la qual importa un total de 50.390,85
€ (Cinquanta mil tres-cents noranta euros amb vuitanta-cinc cèntims), IVA
(18%) 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 catorzè.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 5 del projecte de
regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i una part del
carrer del 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. 5, la qual
importa un total de 131.401,38 €; 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. 5 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 131.401,38 € (Cent trenta-un mil
quatre-cents un euros amb trenta-vuit 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 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:
Proveïdor/Concepte

Import

ESCOLA CEIP LLAGUT, TALLER FAMILIES

1.000,00 €

ECOMUSEU LA FARINERA, AJUDA PROJECTE PAISATGE LATE

1.000,00 €

AECC CATALUNYA CONTRA EL CANCER, AJUDA REINSERCIÓ

150,00 €

CARME VICH PASCUAL, FRA MES DE FEBRER

1.535,65 €

MARC PERXAS MUNTADA, VIATGE CURS GIRONA DIPSALUT

107,00 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI PANYS AJUNTAMENT

351,69 €

PAIS DE XAUXA, ESPECTACLE BIBLIOTECA 24-02-2011

336,30 €

SR GRUPSIS ASSOCIALS SL, 3.000 U PLANOLS SANT PERE

1.168,20 €

JAUME ISACH SALA, 6 TUBS CANALITZACIO PAVELLO

614,78 €

VODAFONE, TELEF DEPENDENCIES MUNICIPALS 15-01 A 14-02

744,84 €

VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS

468,33 €

VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS

60,77 €

UNIVERSAL GAS WORKS, CONSUM GAS PAVELLO

1.404,46 €

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS, ASEGURNAÇA CASAL

1.483,08 €

COPISTERIA ESTEVE, ESCANEJAR I PLOTEJAR

19,40 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADDA DEL 01-02 A

134,80 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO

261,85 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA

297,01 €

JORDI MARTI DEULOFEU, BITLLETS MADRID DIA 24-01-2011

82,02 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL REPARA ESCOLES

46,04 €

JORDI MARTI DEULOFEU, DESPESES VIATGE MADRID 24-02-2011

30,30 €

JOSEP M CORTADA I PUIG, DESPESES VIATGE DE MADRID 24-02-2011

43,70 €

FORMIGONS CURANTA, FORMIGO ENLLUMENAT PARKING FUTBOL
FERRER OJEDA, RC AJUNTAMENT ZURICH 2011
TEVECA, ADMISSIO BRANQUES PODA FEBRER
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL ESCOLA 1424 LITRES

817,74 €
5.577,00 €
306,35 €
1.199,01 €

E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA FEBRER

520,40 €

BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER 2 VESTIDORS CAMP FUTBOL

885,00 €

BEXBE SERVEIS SLU, MODUL VESTIDORS BAR CAMP FUTBOL

1.451,40 €

THOMSON REUTERS, SUSCRIPCIO CUNAL

218,00 €

ENDESA, POL: 40034613961 LA RAJOLERIA

82,48 €

ENDESA, POL: 40346889 ENLLUMENAT BON PREU

254,70 €

ENDESA, POL: 4003464889 ENLLUMENAT BON PREU

129,46 €

ENDESA, POL: 40034346736 ESTACIO BOMBEIG LA CAPELLA

68,38 €

ENDESA, POL. 40034121046 ENLLUMEANT 4 VENTS

71,22 €

ENDESA, POL. 40034121046 ENMLLUMENAT 4 VENTS

41,08 €

ENDESA, POL. 40034124510 MOTOR C. SANT ANTONI

7,02 €

ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. ANTONI

4,26 €

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

9,16 €

ENDESA, POL: 40034125154 4 VENTS
ENDESA, POL: 40034125154 4 VENTS PIS
ENDESA, POL.40034125469 ESCOLA

50,39 €
9,70 €
27,12 €

ENDESA, POL. 40034242574 ENLLUMENAT C. ESCOLES

247,34 €

ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES

298,59 €

ENDESA, POL: 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC

121,96 €

ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO DE BOMBEIG LA RAJOLERIA

66,73 €

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT SECTOR BON PREU

129,46 €

ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO BOMBEIG LA RAJOLERIA

82,48 €

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMEANT MAS SOPES

587,00 €

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

427,37 €

ENDESA, POL: 401656654 CAMP DE FUTBOL

867,61 €

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC
ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO DE BOMBEIG

1.205,55 €
108,17 €

ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT

456,08 €

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT C. PROVENÇA

764,00 €

ENDESA, POL 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

706,56 €

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

916,10 €

ENDESA, POL: 40165688 CASAL

699,37 €

ENDESA, POL. 40034975499 4 VENTS ENLLUMENAT
ENDESA, POL. 40035353640 FONT PL MAJOR

76,71 €
6,89 €

ENDESA, POL. 40034432574 ENLLUMENAT CTRA SANT MARTI
ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA NORD
ENDESA, POL: 40034125154 4 VENTS

68,65 €
270,76 €
55,74 €
9,70 €

ACTIESCOLA. LUDOTECA MES DE FEBRER

4.670,72 €

AUTOCARS VIÑOLAS, VIATGES ESCOLA PISCINA FEBRER

626,40 €

RESTAURANT L'ERA MENU REIS 2011

660,00 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-5316
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA DISPENSARI

8,60 €
244,40 €
3,43 €

COPI OLOT, MANTENIMETN FOTOCOPIADORA PAVELLO

63,33 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U

98,80 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR-NEGRES

13,25 €

ABM, REDACCIO MEMORIA OBRES SANEJAMENT HOTEL MOLI
CORREOS, FACTURACIO MES DE FEBRER

4.153,60 €
473,51 €

GROS MERCAT, MATERIAL XOCOLATADA CARNESTOLTES

36,30 €

ARIDS CURANTA, ENTRADA RUNES ABOCAROR CLARANA

20,18 €

ARIDS CURANTA, MATERIAL RECICLAT PETIT CLARANA

175,21 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO FEBRER

408,85 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FEBRER

168,37 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA

2,23 €

BLINKER, MATERIAL BRIGADA GUANTS, DISC TALLAR, TORNILLOS

300,32 €

MAQUINARIA AGRICOLA ROBERT, REPARA TRANSMISSIÓ

156,75 €

MAQUINARIA PLANAS, CASC OLI FIL TALLA GESPA

78,21 €

BEL CONTES, HORA DEL CONTE BIBLIOTECA 27-01-2011

337,20 €

COPI OLOT, MATERIAL OFICINA

511,48 €

OFICINA I ARXIU, CADIRES DESPATX ALCALDE I TERESA

416,78 €

PAPAER TISORES, MATERIAL CONSURS DIBUIX CARNESTOLTES

88,21 €

DISPROMERGI SL, MASCARES I MONO NETEJA CAMPANAR BRIGA

92,32 €

EL PERIODICO, SUSCRIPCIO DE 01-03 A 28-02-2012

351,40 €

BELTRAN RAMIREZ,AIGUA AJUNTAMENT

67,26 €

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA DEL CASTELL

41,08 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 15,30 hores.

L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

