Ref.: 7/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 5 d’abril de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria
Dolors Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde).
Excusen la seva absència el Sr. Pere Girbent Serra (Tinent d’Alcalde) i la
regidora Sra. Marina Barceló Fàbrega (oient).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió del
dia 22 de març de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 22 de
març de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord de pròrroga del contracte per al dipòsit de la
caravana enretirada a Juan Caneva
Tenint en compte que, com a conseqüència de l’execució subsidiària portada a
terme el dia 3 de novembre de 2009 consistent, entre altres, en la retirada
d’una caravana situada a la parcel·la núm. 282 del Polígon 1 del Cadastre de
Béns Immobles de naturalesa rústica de Sant Pere Pescador, aquesta es
diposità per part del nostre Ajuntament a l’establiment de dipòsit de caravanes
anomenat Eurocaravan 2002, situat al camí vell de Vilamacolum del nostre
municipi, propietat del Sr. Josep Isern Rollan;
Atès que, malgrat s’ha comunicat al propietari d’aquesta caravana Sr. Juan
Caneva Pérez que pot portar a terme la retirada de la mateixa, aquest encara
no ha procedit a recollir-la; i
Atès que el contracte subscrit amb el Sr. Josep Isern Rollan (Eurocaravan
2002) ha de prorrogar-se per a una nova anualitat (de novembre de 2010 a
novembre de 2011), mentre el Sr. Caneva no procedeixi a retirar la caravana;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prorrogar el contracte subscrit amb el Sr. Josep Isern Rollan per al
dipòsit de la caravana del Sr. Juan Caneva Pérez a l’establiment de dipòsit de
caravanes anomenat Eurocaravan 2002, situat al camí vell de Vilamacolum,
fins al mes de novembre de 2011.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem tercer.- Acord per a l’adquisició de jardineres
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La Junta de Govern Local, atesa la necessitat de col·locar jardineres als trams
recentment remodelats dels Carrers del Carme i Narcís Ciurana, i atesos els
pressupostos presentats, adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a Fundició Ductl Benito sis jardineres de ferro de 900
(diàmetre) x 450 (alçada) cms pel preu de 1.094,80 € (Mil noranta-quatre euros
amb vuitanta cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Encomanar a Parques y Jardines Fàbregas, S.A.U., dinou jardineres
de fundició rectangulars, mesures 750x450x400 cms., pel preu de 2.982,87 €
(Dos mil nou-cents vuitanta-dos euros amb vuitanta-set cèntims), IVA inclòs.
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 quart.- Aprovació dels Plecs de clàusules i de prescripcions
tècniques que han de regir la licitació del contracte dels serveis de
salvament i socorrisme a la platja durant l’estiu de 2011. Convocatòria del
procediment licitador
Atès que s’han redactat el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte dels serveis
preventius de vigilància, salvament i socorrisme a la platja de Sant Pere
Pescador, i l'adjudicació del contracte;
Examinada la documentació que l'acompanya i vist l'Informe de Secretaria; i
Atès el que disposen l’article 94 i la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic; i els articles 277.1 del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 232.2 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, pel que fa a l’exposició pública dels plecs
de clàusules;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
tramitació ordinària, amb diversos criteris d'adjudicació, per a la gestió dels
serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme a la platja de Sant Pere
Pescador, tot convocant la seva licitació.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que regiran el contracte de gestió dels serveis
preventius de vigilància, salvament i socorrisme a la platja de Sant Pere
Pescador per procediment obert, tramitació ordinària, amb diversos criteris
d'adjudicació.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al Perfil de Contractant els esmentats Plecs de
clàusules i condicions i l’anunci de licitació, perquè durant el termini de quinze
dies a comptar des de la darrera publicació als esmentats diaris oficials, puguin
presentar-se al·legacions i els interessats puguin presentar les sol·licituds de
participació.
Cinquè.- Convocar el procediment obert, en tramitació ordinària, per a
l’adjudicació dels serveis, d’acord amb els Plecs de clàusules i prescripcion
tècniques aprovats.
Sisè.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem cinquè.- Acord per a la concertació d’un aval amb La Caixa per
garantir les condicions imposades per l’Àrea de Medi Natural en
l’autorització de l’embarcador municipal
Atès que el Conseller de Medi Ambient i Habitatge, en data de 15 de desembre
de 2009, resolgué autoritzar al nostre Ajuntament l’ocupació temporal de
terrenys a la forest número 91 del Catàleg de forests d’utilitat pública de Girona,
anomenada Riberes del riu Fluvià, propietat de la Generalitat de Catalunya, per
a la regularització de l’embarcador municipal de La Llissa;
Atès que, d’acord amb la clàusula 4 d’aquesta resolució, l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador ha d’ingressar a la Caixa General de Dipòsits del Departament
d’Economia i Finances, la quantitat de deu mil euros (10.000 €) en concepte de
fiança per respondre de la restauració dels terrenys afectats per l’ocupació, la
qual serà retornada al nostre Ajuntament quan la Generalitat doni per ben
realitzada la restauració del terreny ocupat i el compliment de totes les
condicions del Plec de condicions tècnico-administratives particulars que
regeixen l’ocupació temporal autoritzada; i
Atès que han estat sol·licitades per part del nostre Ajuntament a l’entitat La
Caixa de Sant Pere Pescador les condicions per a la subscripció d’aquest aval,
les quals s’han estimat conformes;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Subscriure amb l’entitat La Caixa de Sant Pere Pescador un aval per
la quantitat de 10.000 € (Deu mil euros) per tal que el nostre Ajuntament
l’ingressi a la Caixa General de Dipòsits del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya en concepte de fiança per respondre
de la restauració dels terrenys afectats per l’ocupació temporal de terrenys a la
forest número 91 del Catàleg de forests d’utilitat pública de Girona, anomenada
Riberes del riu Fluvià, propietat de la Generalitat de Catalunya, destinats a la
ubicació de l’embarcador municipal de La Llissa.
Segon.- Aprovar les condicions econòmiques per a la subscripció d’aquest aval,
les quals són els següents:
Comissió d’obertura: 0,50 %
Comissió trimestral: 0,50 % (2% anual)
Termini: indefinit
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 sisè.- Atorgament d’una gratificació a En David Lagresa Silvestre
pels treballs realitzats
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de novembre de 2010,
acordà acollir el Sr. David Lagresa Silvestre, alumne de la Facultat de Turisme
de la Universitat de Girona (Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques),
per tal que realitzés les pràctiques dels seus estudis a l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador;
Atès que el Sr. Lagresa, d’acord amb el Pla de Treball establert per
l’esmentada Universitat, ha portat a terme satisfactòriament les tasques pròpies
de l’àrea municipal de premsa, i
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Atès que s’ha vist la conveniència de gratificar-lo pels treballs realitzats;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Sr. David Lagresa Silvestre una gratificació de 500 € (Cinccents euros) pels treballs extraordinaris portats dins l’àrea municipal de premsa
del nostre Ajuntament.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’anterior acord.
Extrem setè.- Acord de comanda d’adhesius amb els telèfons d’interès per
als ciutadans
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat de portar a terme l’edició
d’adhesius amb els telèfons de serveis públics d’interès per als ciutadans del
nostre municipi, i a la vista dels pressupostos presentats, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Encomanar a Lith Gràgiques l’edició de 1000 unitats d’adhesius amb la
relació de telèfons de serveis públics per tal que siguin distribuïts entre els
santperencs, pel preu de 234 € (Dos-cents trenta-quatre euros).
Segon.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’anterior acord.
Extrem vuitè.- Concessió de llicències municipals d’obres
Vistos els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos pel tècnic
assessor municipal d'obres, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de
la totalitat dels assistents, acorda concedir les llicències d'obres que es
relacionen a continuació condicionades a l'acompliment dels requisits següents:
1er.- El permís es concedeix salvant el dret de propietat, sens perjudici per a
altri i amb subjecció a les disposicions de les ordenances municipals que li
siguin aplicables i a la legislació vigent en matèria de precaucions i accidents
de treball.
2on.- Les obres seran executades sota la inspecció i les indicacions dels
Serveis Tècnics municipals, els quals donaran compte a l’Alcaldia de les
infraccions que observin.
3er.- Tota obra realitzada que no estigui expressament indicada en aquest
permís es considerarà sense llicència, per la qual cosa es procedirà de
conformitat amb la legislació vigent i aplicable sobre aquest tema.
4rt.- Durant l’execució de les obres no es podrà interrompre la lliure circulació
per la via pública amb dipòsits de materials, bastides ni elements anàlegs a una
distància major de la que s’assenyali, tenint en compte les necessitats de les
obres esmentades i les de trànsit públic. Si es creu necessari, per a la
seguretat del trànsit, es construirà una tanca protectora en la forma que
indicarà el tècnic municipal competent.
5è.- La concessió d'aquesta llicència no prejutja en cap cas l'autorització per a
instal·lació d’activitats amb incidència mediambiental.
6è.- Les obres seran executades amb estricta subjecció als projectes aprovats i
sota la direcció del tècnic que figura a l'expedient. Tota variació ulterior que s'hi
pretengui introduir necessitarà la conformitat prèvia.
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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. 5/2011.- A l’Associació de càmpings de Sant Pere Pescador
per a l’execució del projecte dels col·lectors per a la connexió de les aigües
residuals dels càmpings La Ballena Alegre, Las Dunas, Aquarius, La Gaviota,
Les Palmeres, i El Riu al sistema públic de sanejament de L’Escala, Sant Pere
Pescador i altres. Condicions: a) La present llicència d’obres restarà
condicionada a les prescripcions que resultin dels informes sol·licitats a
l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental
(OTAA) de la Generalitat de Catalunya, pendents d’evacuació; b) La ubicació
de les instal·lacions i canalitzacions previstes al projecte no podrà afectar cap
servitud i s’haurà de fer constar als documents de Plans Especials dels
diversos càmpings que hauran d’ésser objecte de tramitació, al seu dia.
Expedient núm. 22/2011.- A la societat PTP,S.L. per a la reforma del tren de
rentat de cotxes situat al Carrer Marinada s/núm. Condicions: a) El tren de
rentat no podrà abocar les aigües ni a les voreres ni a l’espai públic; b) L’espera
dels vehicles haurà d’ésser a l’interior del recinte i no damunt la vorera pública
5

que dóna accés al recinte; c) Abans de l’inici de les obres: c.1.) Cal presentar
un aval de 173,21 € per tal de garantir la correcta destinació dels residus
d’enderroc, d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres;
c.2) S’ha de presentar un aval de 256 €, segons l’ordenança municipal, per tal
de refer els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per la
realització de les obres; c.3) Cal donar avís previ als serveis tècnics municipals;
c.4) Qualsevol modificació en el projecte que comporti un canvi substancial
d’aquest s’haurà de comunicar i aportar la corresponent comunicació a
l’Ajuntament; c.5) La present llicència únicament atorga autorització per a la
reforma del tren de rentat de cotxes; c.6) Les voreres s’hauran de deixar ben
acabades.
Expedient núm. 29/2011.- A la Sra. Nathalie Muriel Eliette Blain per a la
construcció
d’un
habitatge
unifamiliar
aïllat
i
una
piscina
a
lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx). Condicions: a)
Cal presentar un aval de 7.605,18 € per tal de garantir la correcta destinació
dels residus d’enderroc, d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de
runes i terres; b) S’ha de presentar un aval de 3.650 €, segons l’ordenança
municipal, per tal de refer els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per la realització de les obres; Abans de l’inici de les obres: c.1.)
Caldrà donar avís previ als serveis tècnics municipals; c.2) Per a qualsevol
obstrucció del Carrer a causa de les obres, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament;
c.3) Caldrà sol·licitar llicència municipal d’obres menors per als moviments de
terra necessaris a la construcció del pou, per a l’ocupació de la via pública, i per
a la connexió amb la xarxa de clavegueram; c.4) Qualsevol modificació en el
projecte que comporti un canvi substancial d’aquest s’haurà de comunicar i
aportar la corresponent comunicació a l’Ajuntament.
Expedient núm. 31/2011.- Al Sr. Bruno Le Grand per pintar i arranjar el terra
de l’immoble situat a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx). Condicions: a)
En el supòsit que les obres impliquin un canvi en l’activitat que es porta a terme
a l’interior del local, caldrà sol·licitar l’autorització per a la modificació o canvi
d’aquesta activitat; b) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus d’enderroc, d’acord amb l’ordenança municipal per a la
gestió de runes i terres; c) S’ha de presentar un aval de 256 €, segons
l’ordenança municipal, per tal de refer els elements d’urbanització que puguin
resultar malmesos per la realització de les obres.
Expedient núm. 32/2011.- Al Sr. Lluís Casals Ruaix per a la construcció d’una
piscina a la parcel·la situada al Carrer xxxxxxxx núm. x (xxxxxxxxxx).
Condicions: a) Cal que la caseta amb la maquinària de la piscina estigui
totalment soterrada; b) Cal presentar un aval de 613,02 € per tal de garantir la
correcta destinació dels residus d’excavació i construcció; c) S’ha de presentar
un aval de 256 €, segons l’ordenança municipal, per tal de refer els elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos per la realització de les obres.
Expedient núm. 39/2011.- A Endesa Distribución Eléctrica, S.L. per a
l’execució del projecte de reforma de la xarxa de línies de baixa tensió (BT) al
Carrer Verge del Portalet, Carrer Girona i un tram del Carrer del Carme de Sant
Pere Pescador: Substitució de l’actual xarxa de línies de BT aèries formada per
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cables AL RZ150 per una xarxa subterrània formada per cables AL RV240.
També engloba la instal·lació de caixes de distribució urbanes per als abonats
de l’àmbit urbà afectat. Condicions: La instal·lació de les línies de BT
subterrànies seguiran les prescripcions tècniques, tal com s’assenyala al
projecte presentat, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Georgios Hector
Dedes.
Extrem novè.- Aprovació de la certificació núm. 1 del Projecte de vestidors
del camp municipal d’esports
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 1 corresponent a
l’obra de construcció dels vestidors del camp municipal d’esports de Sant Pere
Pescador, la qual ha estat presentada per l’empresa adjudicatària Arcadi Pla,
S.A. i conformada per la Tècnica Director de les mateixes Sra. Carmen Vich
Pascual, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent al Projecte de
construcció dels vestidors del camp municipal d’esports de Sant Pere
Pescador, la qual importa un total de 17.391 € (Disset mil tres-cents noranta-un
euros).
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem desè.- Aprovació definitiva dels Estatuts i Bases de la Junta de
Compensació del Sector S.U.S.-4, promogut per Clos Armengol Janer,
S.L.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de gener de 2011,
adoptà l’acord d’aprovar inicialment els projectes d’Estatuts i Bases d’Actuació
de la Junta de compensació del Pla Parcial urbanístic del Sector SUS-4 de
Sant Pere Pescador;
Atès que aquests projectes han estat objecte d’exposició pública pel termini
d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent Edicte
(amb la transcripció íntegra del contingut dels mateixos) al Butlletí Oficial de la
Província, a més de la seva publicació al web municipal (www.santpere.cat);
Atès que la informació pública d’aquests projectes ha estat objecte d’informació
pública a un dels diaris de major difusió a les comarques gironines (El Punt,
edició de 24/2/2011); i
Atès que, en el transcurs del període d’exposició pública, no ha estat formulada
cap al·legació en relació a aquests projectes;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament els projectes d’Estatuts i de Bases d’Actuació
de la Junta de compensació del Pla Parcial urbanístic del Sector SUS-4 de
Sant Pere Pescador.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva
d’aquests projectes d’Estatuts i de Bases d’Actuació.
Tercer.- Requerir als interessats perquè constitueixin la Junta de Conservació
mitjançant escriptura pública de conformitat amb l’establert en l’article 190.3 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
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d’urbanisme, la còpia de la qual, per duplicat, s’haurà de trametre a
l’Ajuntament que adoptarà, si s’escau, l’acord de constitució de la Junta de
Conservació.
Quart.- Sotmetre el present acord a la ratificació del ple municipal en la propera
sessió ordinària que es porti a terme.
Cinquè.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem onzè.- Acord de comanda a l’empresa Actiescola, S.L. per a la
gestió del servei de casalet d’estiu
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juny de 2006,
acordà adjudicar de manera urgent a l’empresa Actiescola, S.L. la concessió
administrativa del servei de lleure infantil anomenat Casalet adreçat als nens i
nenes menors de tres anys, el qual es porta a terme al primer pis del Centre
Cívic Polivalent de la nostra localitat;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de maig de 2007,
adoptà l’acord de prorrogar aquesta concessió administrativa fins a la data de
30 de juny de 2008;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de febrer de 2008,
adoptà l’acord de prorrogar aquesta concessió administrativa fins a la data de
30 de juny de 2009;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2009,
adoptà l’acord de prorrogar aquesta concessió administrativa fins a la data de
30 de juny de 2010;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de març de 2010,
adoptà l’acord de prorrogar aquesta concessió administrativa fins a la data de
30 de juny de 2011;
Atès que, en data d’1 de setembre de 2011, està previst que el nostre
Ajuntament deixi de prestar aquest servei; i
Atès el que disposa l’article 120 del Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local (Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril)
estableix que en els supòsits de reconeguda urgència es podrà recórrer al
procediment de contractació directa;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prorrogar a l’empresa Actiescola, S.L. la concessió administrativa del
servei de lleure infantil anomenat Casalet, adreçat als nens i nenes menors de
tres anys, el qual es porta a terme al primer pis del Centre Cívic Polivalent de la
nostra localitat.
Segon.- Establir que la durada d’aquesta pròrroga s’estengui des de l’1 de juliol
de 2011 fins al 31 d’agost de 2011.
Tercer.- Establir l’aplicació a la present concessió del Plec de clàusules
tècniques i econòmico-administratives del servei de casalet, aprovades pel Ple
municipal de 23 de gener de 2003, juntament amb les modificacions acordades
per la Junta de Govern Local del nostre Ajuntament, en data de 10 de maig de
2007, pel que fa a la primera pròrroga de la concessió.
Quart.- L’Ajuntament satisfarà mensualment a Actiescola, S.L la mateixa
quantitat per monitor acordada per a l’any 2011, d’acord amb la legislació i els
convenis laborals del sector. Aquesta empresa contractarà dos monitors per a
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la realització del servei durant la totalitat de l’horari establert fins avui. Es
continua establint la xifra de quinze nens i nenes per cada monitor, de tal
manera que, si es supera la xifra de trenta inscrits, haurà de contractar-se un
nou monitor.
Cinquè.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem dotzè.- Acord de contractació urgent del Sr. Boubacarr Suwareh
per al servei de neteja de la platja
Atesa la urgent necessitat de contractar personal per iniciar el servei de neteja
de la platja, durant la temporada 2011;
Atès que el Sr. Boubacarr Suwareh ja havia portat a terme satisfactòriament les
referides funcions, i
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. Boubacarr Suwareh, amb NIE núm.
xxxxxxxxxxxxxxxxx , en qualitat de peó de neteja de la platja des de la data del
6 d’abril d’enguany i fins a la fi del servei, d’acord amb l’horari, condicions i
retribució fixades a la plantilla.
Segon.- La present contractació es publicarà al BOP i al DOGC 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 tretzè.- Aprovació de la signatura d’un conveni de col·laboració
amb els Ajuntaments de Castelló d’Empúries, L’Escala i Roses per a la
presentació d’una candidatura conjunta per a l’ingrés de la badia de
Roses al Club de les Badies més belles del món
Atès que els ajuntaments que formen part de la Badia de Roses (Castelló
d’Empúries, l’Escala, Roses i Sant Pere Pescador), des de fa temps, estan
treballant coordinadament per presentar una candidatura conjunta per l’ ingrés
d’aquesta Badia al Club de les Badies mes Belles del Món (The Most Beautiful
Bays in the World), el qual agrupa badies d’arreu que comparteixen actius
turístics, culturals i mediambientals excepcionals; i
Atès que l’ ingrés de la Badia de Roses en aquest selecte club es considera un
objectiu de gran importància per tal de millorar el posicionament de la Badia en
els mercats internacionals i contribuir a la dinamització turística, comercial i
cultural dels municipis que formen part de la Badia de Roses;
Primer.- Subscriure un conveni amb els Ajuntaments de Castelló d’Empúries,
l’Escala, i Roses i per a la presentació d’una candidatura conjunta per a l’ingrés
de la Badia de Roses al Club de les Badies mes Belles del Món (The Most
Beautiful Bays in the World) al 7è Congrés del Club a celebrar els propers 2226 de maig de 2011 a Toubacouta-Siné Saloum (Senegal).
Segon.- Establir, a través del referit conveni, que totes les despeses generades
per a la presentació d’aquesta candidatura es repercuteixin a parts iguals entre
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els quatre municipis: Castelló d’Empúries, L’Escala, Roses i Sant Pere
Pescador.
Tercer.- Adoptar el compromís, a través del referit conveni, perquè, en el
supòsit que la Badia de Roses sigui acceptada al Club de les Badies mes
Belles del Món, es realitzar accions conjuntes de promoció d’aquesta marca i
es repercuteixin, a parts iguals entre els quatre Ajuntaments esmentats, les
despeses que generin aquestes accions, activitats i materials promocionals.
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 catorzè.- Concessió a la Sra. Gemma Trias Vilà d’una autorització
per a la col·locació d’un rètol publicitari al Carrer del Mar núm. 31
Atès que per part de la Sra. Gemma Trias Vilà ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 985/2011) una autorització per a la col·locació d’un rètol
publicitari exterior de 2,50 x 0,50 metres a la façana de l’immoble situat al
Carrer del Mar núm. 31; i
Atès que per part dels serveis tècnics municipals han estat informades les
condicions que ha de tenir aquest rètol publicitari, d’acord amb l’ordenança
municipal reguladora de rètols publicitaris;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Sra. Gemma Trias Vilà l’autorització per a la col·locació
d’un rètol publicitari exterior de 2,50 x 0,50 metres a la façana de l’immoble
situat al Carrer del Mar núm. 31, d’acord amb les següents condicions:
a) El rètol ha d’estar col·locat, com a mínim, a una alçada de 2,50 metres
respecte de la vorera.
b) El rètol haurà de tenir una alçada màxima de 0,70 metres, una sortida
màxima de 5 centímetres respecte a la façana, i una longitud inferior al
75% de la longitud de la façana.
c) El rètol no podrà instal·lar-se de manera que impedeixi la visibilitat de la
retolació de la via pública ni la numeració de l’immoble.
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.- Denegació al Sr. Abdelazi Aoulad Belayachi de
l’atorgament d’un comandament automàtic per accionar la pilona que
impedeix l’accés rodat al carrer i plaça Majors
Atès que per part del Sr. Abdelazi Aoulad Belayachi ha sol·licitat a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 938/2011) l’atorgament d’un comandament automàtic
per accionar la pilona que impedeix l’accés rodat al carrer i plaça Majors, tenint
en compte que ha d’atendre a les necessitats de càrrega i descàrrega de la
cafeteria de la seva titularitat situada al Carrer Major núm. 8;
Atès que l’article 19è. de l’ordenança reguladora de circulació a Sant Pere
Pescador estableix quines són les condicions i horaris per a les operacions de
càrrega i descàrrega per a l’esmentada zona; i
Atès la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de març de 2008, acordà
establir, amb caràcter general, que l’atorgament de comandaments automàtics
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per accionar l’esmentada pilona, apart dels immobles que disposin de gual
permanent, s’efectuï únicament a familiars de persones grans o incapacitades
que resideixin al carrer Major i a la plaça Major,
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar al Sr. Abdelazi Aoulad Belayachi l’atorgament d’un
comandament automàtic per accionar la pilona que impedeix l’accés rodat al
carrer i plaça Majors, tenint en compte que no acredita disposar d’un gual
permanent per a entrada i sortida de vehicles, ni tenir al seu càrrec persones
grans o incapacitades que viuen en aquest carrer.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem setzè.- Acord de comanda dels treballs d’arranjament dels camins
municipals
Atesa la urgent necessitat de portar a terme els treballs necessaris per a
l’arranjament dels camins municipals i del carril-bici de Sant Pere Pescador;
Atès que han estat sol·licitats pressupostos per a la realització d’aquests
treballs a empreses amb capacitat suficient per portar-los a terme;
Atès que, de les empreses consultades, és Germans Costa (Can Pipa) 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 Germans Costa (Can Pipa) la realització dels
treballs d’arranjament dels camins municipals i del carril-bici de Sant Pere
Pescador pel preu de 24.364,41 € (Vint-i-quatre mil quatre-cents seixantaquatre euros amb quaranta-un 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 dissetè.- 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

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT C. PROVENÇA
ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC
ENDESA, POL. 401656669 PL CATALUNYA
ENDESA, POL: 401656688 CASAL
ENDESA, POL: 401656654 CAMP DE FUTBOL
ENDESA, POL: 401656641ESTACIO BOMBEIG
ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT
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938,67 €
1.154,08 €
1.067,99 €
885,08 €
775,25 €
142,46 €
592,10 €

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR
ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034399278 JONCAR CANTONADA NORD
ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA
ENDESA, POL: 40034331800 ENLLUMENAT PL MAJOR
ENDESA, POL. 40035187443 ENLLUMENAT LA CAPELLA
ENDESA, POL: 40037310545 PAVELLO
ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
ENDESA, POL. 40034125644 MOTOR C. CARME
ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMEANT CLUB NAUTIC
ENDSA, POL: 40034975499 CTRA DE CASTELLO ENLLUMENAT
ENDESA, POL: 40034644941 CASAL
ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
FRAQUE SL, PRODUCTES NETEJA DEPENDEENCIES MUNICIPALS
FRAQUE SL, PRODUCTES NETEJA DEPENDEENCIES MUNICIPALS
ENDESA, POL: 40034331420 DISPENSARI
ENDESA, POL: 40034331420 DISPENSARI
ENDESA., POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA
ENDESA, POL. 401680244 BOMBA MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034970834 ENLLUMENAT AV EMPORDA
ENDESA, POL: 40035353878 ENLLUMENAT CAMP DEL CLOS
GROS MERCAT, CARAMELS I PIRULETES REIS
JAUME ISACH SALA, CARRO TRANSPORT BOBINES PAVELLO
FUNDICIO DUCTIL BENITO, JARDINERA FERRO
ENTORNO URBANO, BANC I 2 TAULA DE PICNIC
CEPSA, GAS PIS 4 VENTS
AQUALIA SA, CAMIO RATA C. PIRINEU 4 VENTS MAR..
VODAFONE, TELEFONS AJUNTAMENT DEL 15-02-14-03
LLOGATER, LLOGUER ASPIRADOR NETEJA CAMPANAR
GROS MERCAT, MATERIAL XOCOLATADA CARNESTOLTES
HIPER ESOLA, 4 CADIRES BIBLIOTECA
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, RECOLLIDA ANIMALS
J. TOURON SA, BIOMBO DISPENSARI
SAIGA, REPARA TRACTOR
FABREGAS SAU, 19 JARDINERES
MARIA JOSE BUENO CUADROS, COMPLAMENT FUNKI FEBRER
YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, MANTENIMENT MARÇ
M JOSE BUENO CUADROS, FUNKY MES DE MARÇ PAVELLO
FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM MARÇ
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI PANY CASALET C. CIVIC
JOAN ANDREU FUSTER SL, FINESTRE BIBLIOTECA
JOAN ANDREU FUSTER SL, 16 PLANXES TAPAR RESPIRACIO PAVELLO
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, 1535 L GASOIL ESCOLA
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA RODA BOMBA
DISBOSCH, 6U DE PAPER CAMILLA
GIROD, DISC SENYALITZACIÓ
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8,13 €
338,15 €
63,05 €
319,47 €
1.648,97 €
1.083,95 €
1.081,01 €
574,60 €
21,92 €
274,76 €
107,86 €
133,36 €
86,16 €
35,16 €
132,89 €
278,75 €
204,90 €
328,81 €
299,47 €
2.840,60 €
1.467,67 €
101,03 €
2.306,90 €
387,75 €
2.407,20 €
14,02 €
697,44 €
60,77 €
122,55 €
308,37 €
147,59 €
2.480,26 €
241,90 €
614,74 €
2.982,87 €
75,00 €
910,00 €
250,00 €
236,00 €
107,88 €
29,50 €
1.466,27 €
1.344,66 €
97,20 €
31,32 €
39,12 €

SAPPYSPORT, SPINNIG 2N TRIMESTRE
RETOLS EMPORDA, 10 U MIRALLS
ARIDS CURANTA, ENTRADES ABOCADOR RUNA NAUTIC
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR FEBRER
UNIVERSAL GAS WORKS, CONSUM GAS PAVELLO MARÇ
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
SOCOMOR SA, SERRADURES, ANTIFORMIGUES, ANTI-GRAFITIS
FRAQUE SL, DIPOSITS HIGIENICS PAVELLO
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
AQUALIA, CAMIO RATA AMFORA I C. MAR 16-17 MARÇ
CINPA SA, FORMACIO POU CLAVAGUERAM UA7
JOSEP M NAVARRA XARLES, MATERIAL ENLLUMENAT FEBRER
GROS MERCAT, MATERIAL AJUNTAMENT
TEVECA, ADMISSIO BRANQUES MES DE MARÇ
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOP COLOR COPIES NEGRES
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOC. COLOR
BEXBE, DOS VESTIDORS CAMP FUTBOL MARÇ
BEXBE SLU, VESTIDORS BAR FUTBOL MES DE MARÇ
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA DISPENSARI
ALBERT QUINTANA TARRES, HORA CONTE MARÇ
YES ESCOLA D'IDIOMES, TRADUCCIONS PLAFONS INFORMATIUS
AUTOCARS VIÑOLAS, ESCOLA PISCINA ROSES MARÇ
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA MARÇ
CARME VICH PASCUAL, FRA MES DE MARÇ

1.657,90 €
826,00 €
53,10 €
4.296,42 €
1.425,33 €
609,81 €
720,51 €
152,50 €
205,32 €
813,68 €
1.056,54 €
2.066,63 €
54,08 €
603,16 €
82,12 €
17,12 €
315,58 €
885,00 €
1.451,40 €
12,85 €
2,53 €
150,00 €
56,43 €
313,20 €
623,65 €
1.535,65 €

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

L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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