Ref.: 6/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 22 de març 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).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió del
dia 8 de març de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 8 de
març de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona dins
l’àmbit de Cooperació Municipal.- Fons de Subvencions 2011
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona
la concessió al nostre Ajuntament d’una subvenció per a la present anualitat
2011 de 19.812 € (Dinou mil vuit-cents dotze euros), en el marc dels Fons de
subvencions 2008-2011, per tal de destinar-la a la neteja i reparació de l’asfalt
en diversos punts de les vies urbanes de les urbanitzacions de Sant Pere
Pescador, d’acord amb la memòria valorada redactada pels serveis tècnics
municipals.
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 segon.- Adjudicació de les obres de reparació de l’asfaltat a
diversos trams urbans, a finançar mitjançant la subvenció del Fons
municipal de la Diputació de Girona
Atesa la urgent necessitat de portar a terme els treballs necessaris per a la
reparació de diversos punts del paviment d’aglomerat asfàltic del casc urbà i de
les urbanitzacions de la nostra població, els quals estan en un elevat grau de
deteriorament;
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 ROGASA Construcciones y
contratas 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 ROGASA Construcciones y contratas la
realització dels treballs de reparació de diversos punts del paviment
d’aglomerat asfàltic del casc urbà i de les urbanitzacions de la nostra població
pel preu de 19.976,20 € (Dinou mil nou-cents setanta-sis euros amb vint
cèntims).
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tercer.- Acord per a la comanda de cent samarretes serigrafiades
commemoratives de la celebració del torneig de voleibol en pista 4 x 4
que es portarà a terme el proper 29 d’abril
La Junta de Govern Local, a la vista dels pressupostos sol·licitats, adopta
l’ACORD següent, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Encomanar a Persoropa.com//Camisetas-Serigrafia.com (Maria Teresa
Martínez Grau) la confecció de cent samarretes serigrafiades commemoratives
de la celebració del torneig de voleibol en pista 4 x 4, el qual es portarà a terme
el proper 29 d’abril al pavelló municipal d’esports, tenint en compte que aquesta
empresa és la que ha presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament
d’entre les cinc mpreses consultades.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem quart.- Acord per a la confecció d’una revista de les entitats locals i
comanda per a la seva confecció
Atesa la iniciativa de publicar una revista per divulgar les activitats i iniciatives
de les entitats, associacions, clubs esportius i grups estables locals de Sant
Pere Pescador; i
Atès que han estat sol·licitats pressupostos a tres empreses d’impressió gràfica
per a l’edició d’aquesta revista;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a Impremta Pagès la confecció d’una revista de 8 pàgines,
format A4, amb quadricromia, i enquadernada amb grapes, pel preu de 480€
(Quatre-cents vuitanta euros), més IVA, tenint en compte que és aquesta
empresa la que ha presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
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. 80/2010.- Al Sr. Generoso Fuentes Salgado per a la
instal·lació d’un cobert metàl·lic a la parcel·la situada al Carrer Oest núm. 2.
Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € 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) Cal presentar una fiança de 250,30 € per tal de
garantir la reposició dels elements d’urbanització que puguin resultar malmesos
per les obres.
Expedient núm. 81/2010.- Al Sr. Rafael Oliva Olmos per a la instal·lació
provisional d’un cobert metàl·lic de 15 metres x 4 metres a la banda nord de la
parcel·la situada al Carrer Oest núm.6. Condicions: a) Al cobert que s’autoritza
no s’hi podrà portar a terme cap activitat; b) Es tracta d’un cobert de caràcter
provisional.
Expedient núm. 23/2011.- A la Sra. Carolina Pérez Sáez per pintar la façana
de l’immoble situat al Carrer Verge del Portalet núms. 2-4. Condicions: a) Cal
presentar una fiança de 256 € per tal de garantir la reposició dels elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres; b) S’haurà de tenir
en compte que, al pintar, no quedin restes de pintura al terra i que, una vegada
acabada l’actuació, la via pública quedi completament neta.
Expedient núm. 24/2011.- A la Sra. Mireia Real Barberà per remolinar la cuina
i enrajolar el bany de l’habitatge situat a l’Avinguda d’Olot núm. 33. Condicions:
a) Cal aportar una fiança de 120 € 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) Cal presentar una fiança de 256 € per tal de garantir la reposició dels
elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres.
Expedient núm. 25/2011.- Als Srs. Josep Maria Saló Pujol i Narcís Puig
Masset per a la construcció d’un cobert agrícola a la parcel·la núm. 215 del
Polígon 4 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de Sant Pere
Pescador. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € 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) Cal presentar una fiança de 249 € per tal de
garantir la reposició dels elements d’urbanització que puguin resultar malmesos
per les obres; c) Abans de l’inici de les obres, s’ha de donar avís als serveis
tècnics municipals; d) Qualsevol modificació en el projecte bàsic i executiu
presentat, la qual comporti un canvi substancial d’aquest, haurà de comunicarse a l’Ajuntament amb la documentació que es requereixi; e) La present
llicència de construcció del cobert s’atorga amb la limitació d’ús agrícola
únicament i exclusivament.
Expedient núm. 26/2011.- Al Sr. Joan Costal Lloveras per completar la paret
tanca exterior de l’immoble situat al Carrer Delícies núm. 19. Condicions: a) Cal
aportar una fiança de 120 € 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) Cal presentar una fiança de 256 € per tal de garantir la reposició dels
elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres; c) Les
tanques al carrer tindran una alçària màxima d’un metre vuitanta centímetres
(1,80 m), es podran fer amb material massís fins a una cota màxima d’un metre
(1 m.) per damunt de la vorera o terreny, i s’acabaran amb reixes, tela
metàl·lica o vegetació d’arbust.
Extrem sisè.- Concessió a Laety-Je-Fred, S.L. de la llicència d’obertura
d’una pensió al Carrer Besalú núm. 10
Vistos l'expedient instruït a l'efecte relatiu a la sol·licitud de permís municipal
ambiental presentada per l’entitat mercantil Laety-Je-Fred, S.L. (Expedient
2007/1/III), per a la instal·lació d'una activitat de Pensió 2*, situada al Carrer
Besalú núm. 10 de la Urbanització Bon Relax de Sant Pere Pescador, segons
el qual el projecte de l'esmentada activitat és favorable;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir la llicència d’obertura de l'activitat sol.licitada, d’acord amb
les següents condicions:
Aquesta activitat no ha d’estar inscrita al Registre de productors de residus
industrials. Tot i que no ha de realitzar declaració de residus, sí que ha de
donar compliment als requisits establerts per als residus no industrials que
preveu el Decret 93/99, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 416,10
€ (Quatre-cents setze euros amb deu cèntims), d’acord amb l’Ordenança Fiscal
núm. 5 d’aquest Ajuntament.
Extrem setè.- Autorització temporal a Càmping La Gaviota, S.L. per a la
instal·lació durant la temporada estiuenca de 2011 d’una caseta de fusta
desmuntable a una parcel·la situada enfront de l’accés al càmping La
Gaviota
Atès que per part de Càmping La Gaviota, S.L., ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament una llicència (Expedient núm. 2/2011) per a la instal·lació d’una
caseta de fusta desmuntable d’aproximadament 25 m2 de superfície i d’un
mobil-home de 7,90 x 2,90 metres, amb una zona ombrívola collindant de 5,5 x
3 metres, i un sostre balinès de 2 x 2 metres a la parcel·la 3, del Polígon 4 del
Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica, situada enfront de l’accés al
Càmping La Gaviota, la qual està inclosa dins l’àmbit de sòl urbanitzable
sectoritzat S.U.S.-C-12 previst al Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador;
Atès que l’àmbit de sòl urbanitzable sectoritzat S.U.S.C-12 està pendent de
desenvolupament a través de la prèvia tramitació d’una modificació puntual del
Pla General d’Ordenació Urbana per tal d’adaptar-lo al Pla Director Urbanístic
del Sistema Costaner, el qual qualifica aquest àmbit com a sòl no urbanitzable
tot admetent l’ús de càmping;

Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’arquitecta assessora
municipal en data 11 de març 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; i
Atès que, segons es desprèn també del contingut del referit informe, qualsevol
instal·lació de temporada s’haurà de desmuntar quan aquesta finalitzi, essent el
desmuntatge a càrrec de l’autoritzat;
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 a Càmping La
Gaviota, S.L. la instal·lació d’una caseta de fusta desmuntable
d’aproximadament 25 m2 de superfície i d’un mobil-home de 7,90 x 2,90
metres, amb una zona ombrívola collindant de 5,5 x 3 metres, i un sostre
balinès de 2 x 2 metres per a l’assessorament i venda de material de kitesurf,
així com per a la realització d’activitats vinculades a aquesta pràctica esportiva i
d’altres de caràcter nàutic-marítim, a la parcel·la 3, del Polígon 4 del Cadastre
de Béns Immobles de naturalesa rústica, situada enfront de l’accés al Càmping
La Gaviota, d’acord amb les següents condicions:
a)
La present autorització té caràcter temporal: S’iniciarà el 16 d’abril de
2011 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2011.
b)
La caseta i la resta d’instal·lacions, una vegada hagi finalitzat el
període d’autorització, hauran de desmuntar-se, tot deixant la parcel·la neta i
lliure de qualsevol element adscrit a l’activitat de temporada que s’hi hagi
realitzat. El cost del desmuntatge de la caseta, del mobil-home i de les demés
instal·lacions anirà a càrrec de l’autoritzat.
c)
No es concediran noves autoritzacions per a les següents
temporades si no s’han desmuntat les instal·lacions objecte de la present
autorització.
d)
La caseta i el mobil-home es destinaran únicament a les activitats
relatives a la pràctica del kitesurf i d’altres esports nàutic-marítims, però no
podrà utilitzar-se, en cap supòsit, com a residència o habitatge.
e)
No es permet la implantació de cap construcció ni el tancat de la finca
sense que hagi estat atorgada la prèvia autorització municipal.
f)
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
desmuntatge de la caseta i demés instal·lacions, una vegada hagi finalitzat el
període d’autorització.
g)
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 vuitè.- Ratificació de l’informe favorable a la sol·licitud del Club
Nàutic per al dragat de la bocana
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’acord de ratificar el Decret de l’Alcaldia de data 9 de març de 2011 que

es transcriu a continuació: “Atès que per part del Club Nàutic de Sant Pere
Pescador ha estat comunicat a aquest Ajuntament (R.E. núm. 783/2011) que
ha sol·licitat una autorització per al dragat i la normalització del canal natural
del riu Fluvià en la part situada a la desembocadura al mar, durant la
temporada estiuenca de 2011;
Atès que, amb caràcter previ a l’atorgament d’aquesta autorització per part dels
organismes públics competents, el nostre Ajuntament ha d’emetre un informe
relatiu a aquesta sol·licitud d’autorització; i
Atès que, per part d’aquest Ajuntament, no existeix cap inconvenient en la
realització d’aquests treballs, sempre i quan es portin a terme amb les mateixes
característiques que els anys immediatament anteriors; HE RESOLT
Primer.- Informar favorablement la sol·licitud efectuada per part del Club Nàutic
de Sant Pere Pescador amb la finalitat que li sigui autoritzat el dragat i la
normalització del canal natural del riu Fluvià en la part situada a la
desembocadura al mar, durant el període la temporada estiuenca de 2011.
Segon.- Notificar el present acord al servei de costes de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- Traslladar el contingut del present Decret a la Junta de Govern Local
per a la seva ratificació en el transcurs de la primera reunió que es porti a terme
a partir de la data d’avui.”
Extrem novè.- Sol·licitud del Sr. Francisco Suárez per a l’aplicació d’una
bonificació a l’Impost de Vehicles per raó de la seva disminució física
Atès que el Sr. Francisco Suárez Álvarez ha presentat una instància a
l'Ajuntament de Sant Pere Pescador (R.E. 784/2011) a través de la qual
sol·licita la corresponent exempció en la quota de l'Impost sobre la circulació de
vehicles de tracció mecànica del vehicle de la seva propietat, tenint en compte
que té reconeguda una minusvalia del 33% per part de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials; i
Atès que ha estat acreditada la condició establerta a l'apartat d) de l'article 5è
de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. Francisco Suárez Álvarez l'exempció de l'Impost sobre
Vehicles de Tracció mecànica del vehicle de la seva propietat, marca Nissan
Almera, matrícula 0491BJX.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem desè.- Aprovació del Padró Fiscal corresponent a l’Impost sobre
Béns Immobles de naturalesa urbana de 2011
Atès que ha estat elaborada la Llista cobratòria de l’Impost sobre Béns
Immobles de naturalesa urbana corresponent a l’any 2011;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar la Llista cobratòria de l’Impost sobre Béns Immobles de
naturalesa urbana corresponent a l’any 2011, la qual importa un total de
532.042,09 € (Cinc-cents trenta-dos mil quaranta-dos euros amb nou cèntims).
Segon.- Sotmetre aquest Padró a exposició pública per un termini de vint dies
hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació del corresponent Edicte al
Butlletí Oficial de la Província. En el supòsit que no es presenti cap al·legació
en el transcurs d’aquest període, l’aprovació quedarà elevada a definitiva,
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 onzè.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 7 corresponent al
projecte de la Llar d’infants
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 7 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. 7 corresponent al projecte de
centre d’educació infantil (Llar d’infants), la qual importa un total de 108.680,74
€ (Cent vuit sis-cents vuitanta euros amb setanta-quatre 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 dotzè.- Acord de sol·licitud a la Diputació de Girona d’una
subvenció per a la millora dels equipaments i els serveis de la sala de
lectura del nostre municipi
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per a la millora de
l’equipament i els serveis de la sala de lectura del Casal de Sant Pere
Pescador, en el marc de la convocatòria efectuada pel servei de biblioteques
de l’Àrea de Cultura i Acció Social e la Diputació de Girona, per un import de
5.633 € (Cinc mil sis-cents trenta-tres euros).
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tretzè.- Acord de col·laboració en la campanya “Mulla’t per
l’esclerosi múltiple”
La Junta de Govern Local, a la vista de la sol·licitud formulada per la Fundació
Esclerosi Múltiple, adopta el següent ACORD:

Primer.- Col·laborar mitjançant una aportació econòmica de 100 € (Cent euros)
en la 18a. Edició de la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple que es
celebrarà el dia 10 de juliol d’enguany.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem catorzè.- Acord de canvi de titularitat de dos nínxols del cementiri
municipal a favor de les Sres. Maria Teresa i Carolina Julià Franco
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
Maria Teresa Julià Franco Nínxol núm. 5 del pis 3r.
del Sector Nord-Oest
(Transmissió hereditària del seu pare Sr. Josep Julià Torrent)
Carolina Julià Franco
Nínxol núm. 5, Pis 1r.
del Sector Sud-Est
(Transmissió hereditària del seu difunt avi patern Sr. Antonio Julià Boher)
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 quinzè.- Aprovació del conveni a subscriure amb el “Consell
Esportiu de l’Alt Empordà” per a l’organització del Casal esportiu
municipal de 2011
Atès que s’ha valorat la conveniència d’establir novament un conveni amb el
Consell Esportiu de l’Alt Empordà per a l’organització del casal municipal de
l’estiu de 2011; i
Atès es considera que aquest consell, en la seva qualitat d’entitat privada
d’interès públic i social, sense afany de lucre, és adient per a la gestió d’aquest
servei;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat els assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Establir amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà un conveni per a
l’organització del casal esportiu municipal de Sant Pere Pescador per a l’estiu
de 2011, el qual s’iniciarà l’1 de juliol i finalitzarà el 31 d’agost de 2011.
Segon.- Aprovar la despesa de 22.343 € (Vint-i-dos mil tres-cents quaranta-tres
euros) que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador haurà de satisfer al Consell

esportiu de l’Alt Empordà per a l’organització del casal esportiu municipal de
2011.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en
especial, la signatura del corresponent conveni amb el Consell esportiu de l’Alt
Empordà.

Extrem setzè.- 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
SOUAD SOUSSI, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
LATIFA SOUSSI HARRAC, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
JANUS SL, INTERVENCIO ARQUEOLOGICA
FATIMA SOUSSI HARRAC, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
ENDESA, POL: 40179616 ENLLUMENAT PL MAJOR
ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA
ENDESA, POL: 40034644941 CASAL
ENDESA, POL: 40034172384 BOMBA CLUB NAUTIC
ENDESA, POL. 40034153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034331420 DISPENSARI
ENDESA, POL. 40034125469 ENLLUMENAT ESCOLES
ENDESA, POL. 40034242574 ESCOLES ENLLUMENAT
ENDESA, POL. 40034346736 BOMBA LA CAPELLA
ENDESA, POL. 40034125644 MOTOR C. CARME
ENDESA, POL. 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
ENDESA, POL. 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
ENDESA, POL. 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA
ECA, INSPECCIO ASCENSOR CENTRE CIVIC
BIGAS ASSESSORIA, CONTRACTES ,MES DE FEBRER
MULTISERVEIS CLARANA, CREMAR LLENYA, CAMI CAMPO DE FUTBOL
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PANYS CENTRE CIVIC
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARAC PEUS CUINA ESCOLA
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI PANYS CASAL
CREU ROJA, TRANSPORT ADAPTAT DE SET A DESEMBRE
CREU ROJA FIGUERES, TRASPORT ADAPTAT GENER FEBRER
LITH GRAFIQUES, 500 SOBRES JUTJAT DE PAU
EMILIO GONZALEZ BOU, PODERS 01-06-2010
MECANISOLD SL, NETEJA I PINTAR 10 PAELLES CARNESTOLTES
DISSENY BARRACA, TANCA FUSTA BAIXA PONT- PARKING
EVA GONZALEZ ASENSIO, HORA CONTE BIBLIOTECA 10-03-2011
RETOLS EMPORDA, 6 VIDRES GLASSEJATS PAVELLO
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, TRACTOR/REMOLC

60,00 €
71,20 €
4.246,82 €
128,16 €
925,57 €
540,16 €
139,04 €
191,88 €
165,16 €
266,67 €
42,02 €
56,29 €
46,91 €
30,70 €
14,38 €
287,59 €
200,72 €
197,47 €
114,22 €
1.188,26 €
337,96 €
41,42 €
264,25 €
527,76 €
263,89 €
191,16 €
38,99 €
1.416,00 €
831,90 €
290,32 €
92,04 €
259,16 €

PAQUITA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM MARÇ
ENDESA, POL. 401680206 ENLLUMEANT ESCOLES
ENDESA, MOTOR AV EMPORDA, POL: 401659957
ENDESA, POL. 401655116 SALA NOVA
ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT SECTOR BON PREU
ENDESA, POL. 40034613961 LA RAJOLERIA
ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA DEL CASTELL
ENDESA, POL: 40034125154 4 VENTS PIS
ENDESA, POL. 40034242574 ENLLUMENAT C. ESCOLES
ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
ENDESA, POL. 40034172384 BOMBA CLUB NAUTIC
ENDESA, POL. 40034125469 C. ESCOLES
ENDESA, POL: 401680244 BOMBA MAS MAS SOPES
ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMEANT PL MAJOR
XALOC, CURS SECRETARI FUNCIONAMENT ENS LOCALS
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF.972520298 ALARMA AJUNTAMENT
NOTARIA RAMBLA 22 SCI, PODERS
PG EQUIPAMENTS ESPORTIUS, MARCATGE PISTA VOLEI PAVELLO
MATERIALS SANT PERE SL, GUATS BRIGADA I CAMIO GRUA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA DEL 01-03
LLOGATER SLU, GRUP ELECTROGEN ARROSSADA
SERSALL 95 SL, SERVEI RECOLLIDA TRASTAM FEBRER
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA JARDINERIA FEBRER
JAUME ISACH SALA, REPARACIONS BON RELAX I CENTRE CIVIC
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA MES DE FEBRER
DECATHLON, VESTUARI SR MANEL ROJAS
VODAFONE, TELEF AJUNTAMENT DEL 15-02-2011 A 14-03-2011
IMATGE I SO, REPRODUCTOR DVD - TDT LLAR DE JUBILATS
IMATGE I SO, PROJECTOR 3L CD CASAL
IMATGE I SO, REPARA ANTENA CASAL
ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA
ENDESA, POL. 401680206 ENLLUMENAT C ESCOLES
ENDESA, POL. 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR
ENDESA, POL: 401805064 ENLLUMENAT CAMP DEL CLOS
ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA
ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. ANTONI
ENDESA, POL. 401805007 ENLLUMEANT AV EMPORDA
ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT SECTOR BON PREU
ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA
ENDESA, POL. 40034613961 LA RAJOLERIA
ES PUBLICO, RENOVACIO ANUAL
VODAFONE, TELF DEPENDENCIES MUNICIPALS 15-02- A 14-03
TAINCO FIGUERES, BOMBETES HALOGENES BRIGADA
GAM, CALEFACCIO CENTRE CIVIC CARNESTOLTES

236,00 €
296,07 €
273,42 €
373,14 €
228,14 €
114,12 €
69,02 €
58,86 €
244,93 €
3,96 €
72,88 €
11,76 €
239,65 €
925,57 €
25,00 €
17,08 €
17,54 €
36,67 €
1.919,59 €
77,40 €
15,02 €
98,33 €
22,18 €
976,63 €
475,20 €
980,10 €
13.359,84 €
66,85 €
445,30 €
120,36 €
778,50 €
179,54 €
273,42 €
296,07 €
794,75 €
758,21 €
469,63 €
48,25 €
3.693,03 €
228,14 €
373,14 €
114,12 €
2.180,99 €
693,38 €
35,19 €
221,98 €

MONTSERRAT CLOS ROCA, ACTIVITAT IOGA MARÇ
SONJA KAUFMANN, TAI XI MES DE MARÇ
JAUME ISACH SALA, CARRO BOBINES PAVELLO
MARC PERXAS, GRATIFICACIO HORES EXTRAORDINARIES
MANEL ROJAS MUÑOZ, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
DAVID SANGLAS TARRADELLAS, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
ABDERRAFIK EL GHAFKI, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
LEONEL DA SILVA, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
CAMARA GALLAJO, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

460,00 €
630,00 €
2.306,90 €
51,76 €
61,27 €
313,80 €
93,75 €
156,75 €
330,00 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,30 hores.

L’ALCALDE

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

