Ref.: 8/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 19 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 5 d’abril de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 5 d’abril
de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat
dels assistents.
Extrem segon.- Acord per a la modificació del pressupost de confecció
d’una revista de les entitats locals
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de març de 2011,
acordà encomanar a Impremta Pagès la confecció d’una revista de 8 pàgines
pel preu de 480€ (Quatre-cents vuitanta euros), més IVA, per a la divulgació de
l’activitat de les entitats, associacions, clubs esportius i grups estables locals de
Sant Pere Pescador; i
Atès que, a l’hora de confeccionar-la, s’ha vist que era insuficient el número de
pagines inicialment previst, essent necessari augmentar-lo fins a 16;
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 16
pàgines, format A4, amb quadricromia, i enquadernada amb grapes, pel preu
de 912 € (Nou-cents dotze euros), més IVA.
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 d’adhesió al servei de recollida selectiva de piles del
Consell comarcal de l’Alt Empordà
La Junta de Govern Local, a la vista de la proposta formulada per l’àrea de
medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i amb el vot favorable de
la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador al servei de
recollida selectiva de piles del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en el marc
del conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i el SIGs de residus de
piles i acumuladors de Catalunya, al qual s’ha adherit l’esmentat Consell.

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.- Contractacions per a la Festa Major de Sant Pere del 2011 i
per a la Festa Major de Sant Sebastià de 2012
La Junta de Govern Local, amb la finalitat d’anar completant la programació de
les festes majors de Sant Pere d’enguany i de Sant Sebastià de 2012, amb el
vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar les actuacions que es relacionen a continuació per als dies i
d’acord amb els preus que també s’assenyalen:
Dia
Actuació
Import
29/6/2011 La Principal de La Bisbal
7.080 €
2/7/2011
Pastorets Rock
4.484 € + IVA
2/7/2011
Banana Beach
1.888 € + IVA
2/7/2011
Clip (Equip de so per a la Nit Jove)
2.360 €
3/7/2011
Castellers de Figueres
700 € + IVA
3/7/2011
Bisbal Jove
850 €
20/1/2012 Orquestra Selvatana
6.000 € + IVA
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.- Acord per a la comanda dels treballs necessaris per a la
tala d’arbres al Parc del Riu
Atesa la necessitat de portar a terme els treballs per tallar trenta-dos arbres del
Parc del riu, d’acord amb l’autorització que ens ha estat atorgada per part dels
serveis territorials de Agricultura. Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya; i
Atès que, dels pressupostos sol·licitats per a la realització d’aquests treballs, el
que resulta més econòmic és el presentat pel Sr. Josep Burgas Vila;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar al Sr. Josep Burgas Vila la realització dels treballs
necessaris per al tallament de trenta-dos arbres del parc del Riu, pel preu de
2.950 € (Dos mil nou-cents cinquanta 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 sisè.- 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. 15/2011.- A Càmping L’Àmfora, S.L. per a la legalització de la
instal·lació de mòbil homes i bungalows al Càmping L’Àmfora durant els anys
2007 (substitució de 12 unitats de mòbil homes situats al voltant de la piscina, a
la banda oest del càmping), 2008 (substitució de 10 unitats de bungalows
situats al nord del Càmping, llindant amb l’Avinguda Tarradellas), 2009
(instal·lació de 12 noves unitats de mòbil homes a la banda sud del càmping),
2010 ( instal·lació de dos nous bungalows al centre del càmping); i per a la
instal·lació de 16 noves unitats de bungalows a la banda oest del càmping (al
sud de la piscina). Condicions: a) 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; b) Cal presentar una fiança de
3.570,80 € per tal de garantir la reposició dels elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per les obres; c) Cal obtenir el vist i plau de FECSAENDESA per a l’afectació de les línies elèctriques; d) Els mòbil homes es
connectaran a la xarxa general existent; e) Cal avisar prèviament als serveis
tècnics municipals o a la brigada municipal de serveis del període en què es
portarà a terme el transport dels mòbil homes i bungalows a través de la xarxa
viària municipal; f) Cal avisar als serveis tècnics municipals a l’inici i a la fí de
les obres.
Expedient núm. 19/2011.- A Endesa Distribución Eléctrica, S.L. per a l’estesa
d’una nova línia aèria per al subministrament elèctric a la finca assenyalada
amb el número de parcel·la 215 del Polígon 5 del Cadastre de Béns Immobles
de naturalesa rústica, situada a la carretera a Sant Martí d’Empúries.
Condicions: a) 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; 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) En el supòsit que es realitzi qualsevol actuació a la carretera, caldrà
comunicar-ho prèviament als serveis tècnics municipals.
Expedient núm. 33/2011.- A la Sra. Joseline Guillet per al muntatge i
instal·lació d’una caseta prefabricada de fusta al jardí de la parcel·la núm. 4
situada a xxxxxxxx núm. xx de la Urbanització Bon Relax. 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) La separació de
la caseta de fusta al vial ha d’ésser de 3 metres, com a mínim, i la separació de
la mitgera ha d’ésser d’1 metre, com a mínim; c) L’alçada màxima de la caseta
no pot sobrepassar els 3,50 metres.
Expedient núm. 34/2011.- Al Sr. Manuel Torres Valencia, en reprsentació de
la Comunitat de propietaris de la Torre núm. 2 (Sant Sebastià) de la
Urbanització Bon Relax, per a la pavimentació del pati de la superfície de
pàrquing situada al voltant de l’edifici situat a l’Avinguda Empordà núm. 12
(Torre Sant Sebastià) de la Urbanització Bon Relax, amb paviment de formigó
imprès. Condicions: a) 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; b) Cal presentar una fiança de 600 € per tal de garantir
la reposició dels elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les
obres; c) L’estat del carrer i de la vorera han de quedar totalment nets i sense
restes de formigó, una vegada acabades les obres; d) Una vegada hagin
finalitzat les obres, s’haurà de netejar el carrer amb una carcher.
Expedient núm. 35/2011.- Al Sr. Pierre Mignon per a la construcció d’una
piscina de 34,40 m2 de superfície a la parcel·la situada al xxxxxxxxxxx núm. xx
de la Urbanització Bon Relax. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 733,02
€ per 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) Per tal que els avals puguin ésser
retornats, caldrà presentar els comprovants conforme la gestió dels residus
d’excavació i construcció s’ha realitzat a un abocador autoritzat.
Expedient núm. 36/2011.- Al Sr. Josep Roig Pagès per a la construcció d’una
caseta de motor a la parcel·la núm. 447 del Polígon 1 del cadastre de Béns
Immobles de naturalesa rústica. Condicions: a) Les mides de la caseta per al
motor han d’ésser, com a màxim, de 2 x 3 metres de planta i 2,5 metres
d’alçada; 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.
Expedient núm. 37/2011.- Al Sr. Josep Roig Pagès per a la col·locació d’un
tancat metàl·lic entre els pals de fusta existents a l’entorn de les parcel·les
números 462-463 del Polígon 1 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa
rústica. Condició: La distància de la tanca respecte del camí ha d’ésser, com a
mínim, de tres metres.
Expedient núm. 38/2011.- A Antoni Costa Pagès, S.L. per remolinar la façana
i substituir el paviment a l’habitatge de Can Pipa, situat a la carretera de
Castelló d’Empúries. Condicions: a) 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; 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. 40/2011.- Al Sr. Florenci Bosch Soler per a l’obertura d’una
porta doble a la façana de l’edifici situat al Carrer xxxxxxxx núm. xx, i per a
l’arranjament d’aquesta façana. Condicions: a) S’haurà de tenir en compte que
les fulles de la porta obrin cap endins de l’habitatge per tal que no envaeixin la
via pública; b) En el supòsit que es munti una bastida per a l’arranjament de la
façana, caldrà avisar prèviament als serveis tècnics municipals per tal que hi
donin el seu vist-i-plau; c) 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; d) 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. 42/2011.- Al Sr. Gerard RosTorrent per a la construcció d’uns
pilars a la tanca de la parcel·la i per enrajolar un tros de la terrassa de
l’habitatge situat al Carrer xxxxxxx núm. x. Condicions: a) a) 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; 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) La tanca al carrer
podrà ésser opaca fins a una alçada d’1 metre, i calades o vegetals fins a una
alçada màxima d’1,80 metres, amidats des de la rasant de la vorera del carrer.
Expedient núm. 43/2011.- Al Sr. Rolf Löwer per a la construcció a les
parcel·les números 278, 279 i 280 del Polígon 1 del Cadastre de Béns
Immobles de naturalesa rústica (Paratge de Les Cues) de les següents
edificacions: 1.- Un magatzem agrícola de 6,40 x 8 metres (51,20 m2 de
superfície) amb material prefabricat de fusta d’alçada no superior als 2,50 mts,
amb una separació de 10 metres dels límits de la finca, i amb el terra de llosa
de formigó; 2.- Un hivernacle, adossat al magatzem per la banda sud, de 18,60
m2; 3.- Una caseta per a motor agrícola de 3,7 x 3,7 metres i una alçada de 2,7
metres; 4.- Un galliner de 7,8 x 3 mts, format per pals de fusta i xarxa
metàl·lica, i un corral (caseta de fusta) de 2,5 x 2,5 mts i 2,5 mts d’alçada; 5.Una bassa artificial (per a la cria d’oques) d’un metre de fondària situada a
l’oest del galliner; 6.- Un dipòsit d’aigua de 1.500 litres per abeurar els animals,
recobert per una tanca vegetal en tres cares. Condicions: a) 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; 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) Caldrà donar
avís als serveis tècnics municipals, previ a l’inici de les obres; d) Qualsevol
modificació en el projecte d’obres presentat i que comporti un canvi substancial
s’haurà d’aportar a l’Ajuntament; e) La present llicència únicament atorga
autorització per a les obres i instal·lacions reflectides al projecte; f) Les
obertures de la caseta de motor han d’ésser obertures amb reixa o similar, per
tal que permetin la ventilació de la caseta, però no poden ésser finestres; g) Al
final de l’obra s’haurà d’aportar a l’Ajuntament un certificat final d’obra del tècnic
redactor del projecte.

Extrem setè.- Sol·licitud de bonificació de l’Impost de Vehicles formulada
per la Sra. xxxxxxxxxxxxx al tenir reconeguda una disminució física
Atès que la Sra. xxxxxxxxxxxx ha presentat una instància a l'Ajuntament de
Sant Pere Pescador (R.E. 1041/2011) 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 xxx% 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 a la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxx l'exempció de l'Impost sobre
Vehicles de Tracció mecànica del vehicle de la seva propietat, marca xxxxxx,
matrícula xxxxxxx.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem vuitè.- Acord d’acceptació de la proposta de d’Institut Balmes de
Girona per a l’acolliment d’un alumne en pràctiques d’Auxiliar
Administratiu
Atès que per part de l’Institut Balmes de Girona ha estat proposat al nostre
Ajuntament que l’alumne Gerard Barragan Lorenzo, estudiant de PQPI en
especialització en Auxiliar Administratiu, natural de Sant Pere Pescador, realitzi
dues-centes hores de pràctiques a les dependències administraves municipals
des del 5 de maig fins al 30 de juny d’enguany; i
Atès que s’ha valorat positivament l’acolliment d’aquest alumne per a la
realització de les seves pràctiques acadèmiques al nostre Ajuntament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Subscriure un conveni de col·laboració amb l’Institut Balmes per tal
que l’alumne d’aquest Institut Gerard Barragan Lorenzo realitzi les pràctiques
de PQPI en especialització en Auxiliar Administratiu a les dependències
administraves del nostre Ajuntament, des del 5 de maig fins al 30 de juny 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 novè.- Acord per a l’adquisició d’una bicicleta per als
desplaçaments que hagin d’efectuar els serveis tècnics municipals a les
urbanitzacions i entorn del municipi
La Junta de Govern Local, atesa la proposta efectuada en aquest sentit per part
dels serveis tècnics municipals, adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir una bicicleta per als desplaçaments dels integrants dels
serveis tècnics municipals corresponents a les visites d’obres i inspeccions que
hagin de portar a terme a les urbanitzacions i a l’entorn del municipi. Aquesta
bicicleta, marca biwin i model Elops 3, s’ adquirirà a l’establiment Decathlon pel
preu de 174,95 € (Cent setanta-quatre euros amb noranta-cinc 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 desè.- Sol·licitud de la treballadora Sr. Eva Pibernat Barragan per a
la reducció de l’horari laboral amb la finalitat de tenir cura del fill

Atès que la Sra. Eva Pibernat Barragan, dinamitzadora cultural/turística
d’aquest Ajuntament, ha sol·licitat la reducció d’un terç de la seva jornada de
treball amb la finalitat de tenir cura del seu fill menor de sis anys; i
Atès el que disposa per a aquests supòsits l’article 26 de la Llei 8/2006, de
mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les Administracions Públiques de Catalunya;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Eva Pibernat Barragan una reducció d’un terç de la
seva jornada laboral, amb la percepció del 80% de la retribució, per tal que
pugui tenir cura del seu fill menor de sis anys. L’inici d’aquesta reducció tindrà
lloc el proper 1 de maig i es perllongarà fins que el fill de la Sra. Pibernat
acompleixi l’edat de sis anys, sempre que l’interessada no hi renunciï amb
anterioritat.
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 onzè.- Concessió del permís d’obertura d’una botiga de bijuteria al
Carrer del Mar núm. 31 1r. C (Sra. Gemma Trias Vila)
Examinada la memòria presentada, la documentació complementària, la
certificació de la compatibilitat urbanística de l’ús i els informes que obren a
l'expedient , i trobat tot conforme; i
Atès que l’activitat a la qual es fa referència no es troba compresa als annexos
de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA);
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Gemma Trias Vila el permís d’obertura (expedient
núm. 2011/07/III) d’una botiga de venda de bijuteria situada al Carrer del Mar
núm. 31 1r. C de Sant Pere Pescador.
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 el contingut de les
tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador (article 7, b), 2), 5).
Extrem dotzè.- Autoritzacions a la Sra. Anna Algueró Mas i a Surf Shop,
S.L. per a la col·locació de jardineres a la via pública
Atès que per part de la Sra. Anna Algueró Mas (R.E. núm. 1079/2011) i de Surf
Shop, S.L. (R.E. núm.1080/2011) ha estat sol·licitada una autorització al nostre
Ajuntament per a la col·locació de jardineres a la via pública, davant dels
establiments situats al Carrer del Carme núm. 9 –Locals números 2 i 3-, amb la
finalitat que no s’hi aparquin els vehicles; i
Atesos els informes emesos pels serveis tècnics municipals en relació a
aquestes sol·licituds;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a la Sra. Anna Algueró Mas i a Surf Shop, S.L. la col·locació
de jardineres a la via pública i, en concret, a l’espai d’aparcament per a vehicles

situat davant dels locals núm. 2 i núm. 3, respectivament, del Carrer del Carme
núm. 9 amb la finalitat que no s’hi aparquin vehicles i els vianants puguin veure
l’aparador d’aquests establiments.
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.- Aprovació de la certificació núm. 2 dels vestidors del camp
d’esports
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 2 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 Directora de les mateixes Sra. Carme Vich
Pascual, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent al Projecte de
construcció dels vestidors del camp municipal d’esports, la qual importa un total
de 30.173,41 € (trenta mil cent setanta-tres euros amb quaranta-un cèntims).
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem catorzè.- Sol·licitud de subvenció per a la millora de l’accessibilitat
a l’edifici de la Casa consistorial
La Junta de Govern Local, a la vista de la Resolució de 14 de març de 2011, de
l’Instituto de Mayores i Servicios Sociales (INSERSO), adopta el següent
ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Sol·licitar a l’INSERSO l’adhesió del nostre Ajuntament al Conveni
marc de col·laboració d’aquest organisme públic amb la fundació ONCE per al
desenvolupament d’actuacions correctores per a la millora e l’accessibilitat amb
la finalitat de portar a terme dues actuacions en aquest sentit: a) La construcció
d’una rampa d’accés per l’entrada de la banda nord de l’Ajuntament; i b) La
construcció d’un gual a la vorera del pàrquing d’El Molí .
Segon.- Sol·licitar l’atorgament d’una subvenció de 5.771,77 € (Cinc mil setcents setanta-un euros amb setanta-set cèntims) per portar a terme les
esmentades actuacions.
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 quinzè.- Acord d’adhesió a la campanya Mulla’t per l’esclerosi
mitjançant la realització d’un acte el proper 10 de juliol
Atesa la proposta formulada en aquest sentit per la Fundació Esclerosi Múltiple,
la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adherir-se a la campanya Mulla’t de 2011 amb l’organització al nostre
municipi d’una activitat per al dia programat: diumenge 10 de juliol.

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.- Comanda de cistelles per a la pista esportiva de l’escola
Llagut
Atesa la necessitat de substituir la cistella de bàsquet de la pista esportiva de
l’escola Llagut del nostre municipi, i a la vista dels tres pressupostos sol·licitats,
la Junta de Govern Local adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Primer.- Encomanar a TP Sport (Talleres Palautordera, S.A.) l’adquisició d’un
tauler minibàsquet i d’un cèrcol de bàsquet reforçat, amb transport inclòs i
muntatge no inclòs, pel preu de 264,91 € (Dos-cents seixanta-quatre euros amb
noranta-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.- Sol·licitud del Bisbat de Girona per a la col·laboració
municipal en l’edició d’una guia de divulgació del patrimoni artístic,
cultural i religiós a les nostres comarques
Atesa la sol·licitud efectuada pel Delegat Espiscopal de Pastoral de Turisme del
Bisbat de Girona per tal que el nostre Ajuntament col·labori econòmicament en
l’edició d’una publicació que aplegarà informació sobre les esglésies de l’Alt
Empordà; i
Atès l’interès de la proposta per a la divulgació del patrimoni artístic, cultural i
religiós de la nostra comarca;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Bisbat de Girona un ajut econòmic de 150 € (Cent cinquanta
euros) per a l’edició d’una publicació que aplegarà informació sobre les
esglésies de l’Alt Empordà.
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 divuitè.- Acord d’atorgament al Sr. Daniel Sellés Guillaumes d’un
ajut econòmic per a la seva participació a la iniciativa Mongol Rally 2011
Atès que per part del Sr. Daniel Sellés Guillaumes ha estat sol·licitat al nostre
Ajuntament un ajut econòmic per a la seva participació en el ral·li solidari
anomenat Mongol Rally, el qual té com a objectiu la recaptació de fons per a
ONGs; i
Atès l’interès de la proposta; la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de
la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Sr. Daniel Sellés Guillaumes un ajut econòmic de 300 €
(Tres-cents euros) per a la seva participació en l’activitat Mongol Rally 2011,
amb la condició que, una vegada finalitzada la mateixa, porti a terme una

xerrada pública al Casal de Sant Pere Pescador, amb projecció de fotografies,
per explicar el desenvolupament d’aquesta activitat i la seva experiència.
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 dinovè.- Aprovació de despeses
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD d’aprovar les despeses que es relacionen a continuació:
Proveïdor/Concepte

Import
121,28

xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO HORES EXTRAORDINARIES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

14,85 €

MANEL ROJAS MUÑOZ, QUILOMETRES CURS GIRONA

98,04 €

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO HORES EXTRAORDINARIES

149,47 €

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORDINARIES

74,62 €

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

26,02 €

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

34,65 €

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

777,23 €

TELEFONICA, TELEF:972550153 ASCENSOR CASAL

17,08 €

TELEFONICA, TELEF: 972520298 ALARMA AJUNTAMENT

18,00 €

AQUALIA, CAMIO RATA CARRER MAR

290,61 €

MONTSERRAT CLOS ROCA, IOGA MES D'ABRIL

276,00 €

SONJA KAUFMANN, TAIXI MES D'ABRIL

360,00 €

ARIDS CURANTA, SORRA PARCS DE SALUT

947,42 €

AUTOCARS VIÑOLAS, AUTOCAR NAVATA ESPORTS ESCOLA

178,20 €

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

451,88 €

ENDESA, POL: 40034125469 C. ESCOLES

32,24 €

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS

102,46 €

ENDESA, POL. 401656688 CASAL

670,63 €

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

707,80 €

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

427,07 €

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT C. PROVENÇA

719,25 €

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLÓ

157,06 €

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC
ENDESA, POL: 401656654 CAMP DE FUTBOL
ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMEANT CLUB NAUTIC
ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES

1.081,64 €
660,71 €
20,69 €
131,30 €

ENDESA, POL: 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC

161,26 €

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

131,44 €

ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

33,04 €

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT C. ESCOLES

102,75 €

ENDESA, POL: 40034331420 DISPENSARI

209,36 €

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

11,04 €

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUEMANAT PL MAJOR

826,02 €

CANON, MONITOR TECNICS

266,98 €

NARCIS PEREZ MORATONES, COMPLAMENT FRA 1
JOAN ANDREU FUSTER, REPARA PORTA PANY DISPENSARI

2.950,00 €
71,98 €

LLOGUER MONTATGES POUS, 20 TAULES CAVALLADA

309,16 €

GIROD, SENYALITZACIO

531,80 €

LITH GRAFIQUES, PAPER CARTA

327,10 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESTRIS MES DE MARÇ

976,63 €

SERSALL 95 SL, 2 CONTENIDORS CLUB NAUTIC CREMAT

354,00 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES MARÇ2011

13.359,84 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA JARDINERIA MARÇ
YELL PUBLICIDAD, TELEFON AJUNTAMENT PAGINES BLANQUES

475,20 €
59,00 €

TRES 60 INNOVACIO SL, ASSESSORA PLC SALVAMENT I SOCORRISME

330,40 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARACIONS CAMP FUTBOL

125,38 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PORTA CENTRE CIVIC

306,74 €

MATERIALS SANT PERE SL, BASE 4 TOMAS

4,25 €

MATERIALS SANT PERE SL, SORRA CASALET

34,56 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO

16,02 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATRIAL BRIGADA DEL 15-03
SAIGA, MATERIAL BRIGADA
ASCENSORS SERRA, MANTENIMENT 2N TRIM AJUNTAMENT
CONSORCI COSTA BRAVA, 1R TRIMESTRE 2011
IES CASTELLO D'EMPURIES, APORTACIOA NUAL AULA TALLET

355,70 €
10,83 €
293,34 €
97,56 €
2.361,00 €

CORREOS, FACTURACIO MES DE MARÇ

466,24 €

CREU ROJA DE FIGUERES, TRANSPORT ADAPTAT MARÇ

131,94 €

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMEANT MAS SOPES

67,83 €

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUEMANT 4 VENTS

70,27 €

ENDESA, POL. 40035353640 ENLLUMENAT FONT PL MAJOR

7,62 €

ENDESA, POL. 40034300494 ENLLUENAT MAS SOPES

263,48 €

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

178,99 €

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUENAT NORD/JONCAR

54,20 €

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

568,94 €

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

445,53 €

FRAQUE SL, LLEIXIU 150 U

63,72 €

COPI OLOT, MATERIAL OFICINA

43,35 €

ORONA, MANTENIMENT 2N TRIM ASCENSOR C. CIVIC

410,75 €

COPI OLOT, MATERIAL D'OFICINA I PAPER

205,18 €

ORONA, MANTENIMENT 2N TRIM ASCENSOR CASAL

541,12 €

JORDI MARTI DEULOFEU, DINAR CAP BRIGADA
PLANAS MAQUINARIA, CASC BRIGADA I OLI MOTOSERRA

18,00 €
43,75 €

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

896,54 €

ARIDS CURANTA, SORRA PARC DE SALUT

533,60 €

FUNDICIO DUCTIL BENITO 6 JARDINERES
SERECA BIO SL, RECOLLIDA DOFI PLATJA
SERSALL 95 SL, AMORTITZA CAMIO DE ABRIL A DESEMBRE

1.094,80 €
216,00 €
8.231,82 €

OVIDI ALUM GELABERT, 15% DIRECCIO OBRA LLAR D'INFANTS

7.186,12 €

AMAYA CELAYA ALVAREZ, 15% HONORARIS DIRECCIO OBRA

3.593,06 €
3.593,06 €

ANDER AGINAKO ARRI, HONORARIS DIRECCIO D'OBRA LLAR

THOMSON REUTERS, REVISTA L'ADM PRACTICA

300,00 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI VIDRE ESCOLA

49,75 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.45 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

