Ref.: 10/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 19 de maig de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 12 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 3 de maig de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 3 de
maig de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord d’adjudicació de la contractació dels serveis
preventius de vigilància, salvament i socorrisme a la platja
A la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de contractació el
dia setze de maig de dos mil onze en el procediment per a la contractació dels
serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme a la platja de Sant Pere
Pescador, en la qual es classifiquen per ordre decreixent les ofertes
presentades tot proposant la que resulti més avantatjosa econòmicament per al
nostre Ajuntament; i
I, d’acord amb el que estableix l’article 135 de la Llei 30/2007, de contractes del
Sector Públic, modificat per la Llei 34/2010, de 5 d’agost;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la proposta d’adjudicació dels serveis preventius de vigilància,
salvament i socorrisme a la platja de Sant Pere Pescador a favor de l’entitat
mercantil Sport & Salvament, S.L.U., amb C.I.F. núm. B43739895, pel preu de
89.058,66 € (Vuitanta-nou mil cinquanta-vuit euros amb seixanta-sis cèntims),
IVA exclòs, més el 18% d’IVA, 16.030,56 € (Setze mil trenta euros amb
cinquanta-sis cèntims), tot fent un total de 105.089,22 € (Cent cinc mil vuitantanou euros amb vint-i-dos cèntims), amb les següents característiques: a)
Increment d’una hora diària del servei, des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost,
respecte de l’horari establert al plec de prescripcions tècniques que regeixen la
present licitació; b) Increment dels recursos materials assignats al servei
respecte dels fixats al plec de prescripcions tècniques: Una embarcació
pneumàtica per a la zona C de kitesurf, un desfibril·lador extern automàtic, i
una caira amfíbia.
Segueix l’ordre decreixent de puntuació la proposició presentada per l’entitat
mercantil Rescatadors, S.L., amb C.I.F. núm. B35710789, pel preu de 95.000 €
(Noranta-cinc mil euros), IVA exclòs, més el 18% d’IVA, 17.100 € (Disset mil

cent euros), tot fent un total de 112.100 € (Cent dotze mil cent euros), amb les
següents característiques: a) Increment d’una hora diària del servei, des de l’1
de juliol fins al 15 de setembre, respecte de l’horari establert al plec de
prescripcions tècniques que regeixen la present licitació; b) Increment dels
recursos materials assignats al servei respecte dels fixats al plec de
prescripcions tècniques: Una embarcació pneumàtica per a la zona C de
kitesurf, un desfibril·lador extern automàtic, una caira amfíbia, i una taula de
rescat.
Segon.- De conformitat amb el que estableix l’article 135 de la Llei 30/2007, de
contractes del Sector Públic, modificat per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, es
requereix a Sport & Salvament, S.L.U. que, en el termini de deu dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut la notificació del present
acord, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a
l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació per fer-ho, de
disposar efectivament dels medis que s’ha compromès a adscriure a l’execució
del contracte conforme a l’article 53.2 de l’esmentada Llei 30/2007 i d’haver
constituït definitiva del 5% de l’import d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA.
Si no es dóna compliment adequat a aquest requeriment en el termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, tot procedint-se
en aquest supòsit a requerir la mateixa documentació al licitador següent.
Tercer.- Es donarà trasllat del present acord a la totalitat dels licitadors
presentats.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tercer.- Acord d’atorgament d’un ajut al municipi de Llorca
El proppassat 11 de maig un terratrèmol de magnitud superior a 5 graus i una
rèplica de 4,4 graus en l’escala de Richter van sacsejar la localitat de Llorca
(Múrcia);
La intensitat del sisme ha tingut com a conseqüència la mort de diverses
persones i nombrosos ferits i, a la vegada, milers de persones han estat
desallotjades de casa seva i s’han registrat danys greus en edificis i habitatges,
com també en infraestructures públiques; i
Atesa la voluntat del nostre Ajuntament de fer un donatiu per ajudar a aquest
municipi i als seus damnificats;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Fer un donatiu de 150 € (Cent cinquanta euros) en concepte d’ajut als
damnificats del municipi de Llorca, la qual es farà efectiva a través de la línia
d’ajut oberta per l’entitat La Caixa.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem quart.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 8 de la Llar
d’infants
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 8 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. 8 corresponent al projecte de
centre d’educació infantil (Llar d’infants), la qual importa un total de 77.283,61 €
(Setanta-set mil dos-cents vuitanta-tres euros amb seixanta-un 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 cinquè.- Aprovació de la certificació núm. 3 dels vestidors del camp
d’esports
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 3 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. 3 corresponent al Projecte de
construcció dels vestidors del camp municipal d’esports, la qual importa un total
de 42.576,41 € (Quaranta-dos mil cinc-cents setanta-sis euros amb quarantaun 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 sisè.- Aprovació de les autoritzacions per a l’ocupació de la via
pública amb taules i cadires corresponents a la temporada 2011; i
aprovació de la llista cobratòria corresponent a les taxes per aquesta
ocupació
Atès que per part dels serveis administratius municipals ha estat elaborada la
llista corresponent a les sol·licituds efectuades per diversos establiments del
municipi per a l’ocupació de via pública durant 2011 amb taules i cadires, amb
mostres, amb tendals, i amb entarimats; i
Atès que aquesta llista és conforme amb els criteris que s’han anat establint a
les darreres temporades pel que fa a l’ocupació de la via pública per part
d’aquests establiments;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la relació d’establiments autoritzats per a l’ocupació de la via
pública amb taules i cadires, amb mostres, amb tendals, i amb entarimats
durant la temporada estiuenca del present any 2011, on figuren el número de
taules que poden situar-se a la via pública, i els m2 de superfície que poden
ocupar amb mostres i tendals.
Segon.- Aprovar la llista cobratòria de les taxes municipals corresponents a
aquestes ocupacions.
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 setè.- Denegació de la sol·licitud efectuada per la Sra. Amparo
Andrés Navarro per a l’ocupació amb taules i cadires d’un espai situat en
zona verda a la Urbanització Mas Sopes
Atès que per part de la Sra. Amparo Andrés Navarro, en la seva qualitat de
titular del Restaurant Sant Pere Center, (R.E. núm. 1118/2011) ha estat
sol·licitada al nostre Ajuntament l’ocupació amb sis taules i cadires de l’espai
situat davant de les portes/escales d’aquest establiment, un cop s’ha salvat
l’espai formigonat, durant la temporada d’estiu; i
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals, en el qual s’indica que no
és viable l’ocupació sol·licitada perquè s’ubica en una zona qualificada com a
zona verda pel planejament urbanístic municipal;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar a la Sra. Amparo Andrés Navarro, en la seva qualitat de
titular del Restaurant Sant Pere Center, la sol·licitud per a l’ocupació durant la
temporada d’estiu amb sis taules i cadires de l’espai situat davant de les
portes/escales d’aquest establiment, un cop s’ha salvat l’espai formigonat.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem vuitè.- Denegació de la sol·licitud efectuada per la Sra. Gemma
Trias Vila per a l’ocupació amb mostres d’un espai situat a la vorera del
Carrer del Mar núm. 31
Atès que per part de la Sra. Gemma Trias Vila (R.E. núm. 1339/2011) ha estat
sol·licitada al nostre Ajuntament l’ocupació amb mostres d’un espai de 50
centímetres d’amplada i 2 metres d’allargada davant de l’establiment de la seva
titularitat situat al Carrer del Mar núm. 31; i
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals, en el qual s’indica que,
d’acord amb l’article 11è. de l’ordenança reguladora de la via pública de Sant
Pere Pescador, a les voreres d’amplada inferior a tres metres es podrà salvar la
prohibició d’instal·lació d’elements sempre que “no existeixi cap mena de perill
o incomoditat per als vianants, atès l’escàs trànsit d’aquests i de vehicles pel
carrer o zona afectada”, circumstància que no concorre en aquest punt de la via
pública perquè hi ha un trànsit molt important de vehicles;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar a la Sra. Gemma Trias Vila la sol·licitud per a l’ocupació amb
mostres d’un espai de 2x0,50 metres davant de l’establiment del Carrer del Mar
núm. 31.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem novè.- Autorització al Sr. Bruno Le Grand per a la col·locació de
tres jardineres davant del seu establiment de lloguer de bicicletes
La Junta de Govern Local, a la vista de la sol·licitud formulada pel Sr. Bruno Le
Grand (R.E. 1198/2011) i de l’informe emès pels serveis tècnics municipals,
adopta el següent ACORD amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:

Primer.- Autoritzar al Sr. Bruno Le Grand la col·locació de tres jardineres
davant de l’establiment de la seva titularitat, destinat a l’activitat de lloguer de
bicicletes, situat a l’Avinguda Josep Tarradellas, local núm. 6.
Segon.- La present autorització s’atorga amb les següents condicions: a) A
l’hora de col·locar les jardineres, es deixarà un pas lliure de 1,8 metres
d’amplada a la vorera, per tal de deixar pas als vianants; b) Aquest pas ha
d’alinear-se tot coincidint amb el pas que deixen els establiments veïns que
tenen autoritzada ocupació de la via pública; c) Els serveis tècnics municipals
assenyalaran a l’autoritzat el model de jardineres que ha de col·locar i la seva
ubicació exacte.
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 desè.- Concessió d’un gual permanent a la Sra. Sandrine Bion
(C/xxxxxxxxxxxxxx núm. xx)
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Sandrine Bion (R.E. núm. 1221/2011)
per tal que li siguin concedits dos guals permanents als portals de la finca de la
seva propietat situada al Carrer xxxxxxxxxxxx núm. xx, i
Atès que, a la vista de l’informe emès pels serveis tècnics municipals, no
existeix cap inconvenient per a la concessió d’un dels guals sol·licitats perquè
correspon a una sortida de vehicles, mentre que no correspon l’autorització del
segon gual perquè vol col·locar-se en un portal d’accés exclusiu per a vianants;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Sandrine Bion un gual permanent de vehicles per a
l’entrada al garatge de l’immoble situat al Carrer xxxxxxxxxxx núm. xx.
Segon.- Denegar el segon gual sol·licitat perquè seria col·locat en un portal que
no es correspon amb una entrada i sortida de vehicles.
Tercer.- Liquidar a la Sra. Bion les taxes que corresponguin a aquesta
concessió, d’acord amb el que estableixi la corresponent Ordenança Fiscal.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem onzè.- Concessió d’un gual permanent, autorització per pintar una
línia groga i autorització per a la col·locació de dues jardineres a la Sra.
Veta Ostrovan (Carrer xxxxxxxxxxxxx xx)
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Veta Ostrovan (R.E. núm. 1157/2011)
per tal que li sigui concedit un gual permanent per a l’entrada i sortida de
vehicles al garatge de la seva propietat situat al Carrer xxxxxxxxxxx núm. xx, a
més de la col·locació de dues jardineres i la pintura amb una línia groga de la
vorera corresponent a aquest espai i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana la
Sra. Ostrovan;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Veta Ostrovan el gual permanent de vehicles per a
l’entrada al garatge de l’immoble situat al Carrer xxxxxxxxxxxxxxx núm. xx, , a

més de la col·locació de dues jardineres i la pintura amb una línia groga de la
vorera corresponent a aquest espai .
Segon.- Liquidar a la Sra. Ostrovan les taxes que corresponguin a aquesta
concessió, d’acord amb el que estableixi la corresponent Ordenança Fiscal.
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 dotzè.- Acord per a l’adquisició d’un vehicle marca Tata, model
Telcoline TDI, de segona mà
Atesa la necessitat d’adquirir un vehicle per a la Brigada municipal de serveis,
tenint en compte que el vehicle marca Nissan, matrícula GI-0713-BG, està en
unes condicions insuficients per prestar el servei que li correspon; i
Atès que per part del Sr. Enrique Rodríguez Burgos ha estat ofertat al nostre
Ajuntament l’adquisició d’un vehicle marca Tata, model Telcoline TDI, matrícula
0718CWJ, el qual s’estima adient per a les funcions que ha de portar a terme
dins de la Brigada municipal de serveis;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels asistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir al Sr. Enrique Rodríguez Burgos, amb DNI núm.
xxxxxxxxxxxxx, el vehicle de la seva propietat marca Tata, model Telcoline TDI,
matrícula 0718CWJ, pel preu de 3.000 € (Tres mil euros), IVA inclòs, amb la
finalitat de destinar-lo a usos municipals.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tretzè.- Acord per a l’adquisició d’un televisor per al Casal d’avis
La Junta de Govern Local, a la vista de la petició formulada pels usuaris del
Casal d’avis i dels pressupostos sol·licitats a diverses cases comercials, adopta
el següent ACORD:
Primer.- Adquirir a Imatge i So (Josep Maria Barceló i Costa) un televisor de
plasma de 50”, marca LG, model PV353-Full HD, pel preu de 863,17 €, IVA
inclòs, amb la finalitat de destinar-lo al Casal d’avis.
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.- Acord per a l’ampliació del pressupost corresponent a la
confecció del llibre-regal que es lliurarà als jubilats durant la festa
d‘enguany
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de febrer de 2011,
acordà encomanar a Lith Gràfiques l’edició de 500 llibres, amb 24 pàgines i
coberta, format tancat de 150x210 mm, amb la recopilació de poesies sobre la
gent de Sant Pere Pescador amb la finalitat de regalar-lo als jubilats durant la
festa que es celebrarà el proper 5 de juny;
Ates que s’aprovà una despesa de 673 € (Sis-cents setanta-tres euros), més
IVA, corresponent a aquesta comanda; i

Atès que, posteriorment, s’ha vist la necessitat d’ampliar fins a 40 el número de
pàgines d’aquesta publicació per tal de poder donar cabuda a tota la informació
escrita i gràfica que és d’interès per a la mateixa;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Ampliar la despesa corresponent a aquesta edició fins a la quantitat de
920 € (Nou-cents vint 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 quinzè.- 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. 5b/2010.- Al Sr. Miguel Angel Breña Alia per a l’ampliació
d’un cobert agrícola i per a la construcció d’una tanca a les parcel·les números
271-272 del Polígon 1 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de
Sant Pere Pescador. Condicions a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir
la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc, d’acord amb
l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un aval
de 256 € per refer els elements d’urbanització, en el supòsit que resultin
malmesos per les obres; c) La coberta no podrà realitzar-se amb material de
fibro-ciment; d) La tanca s’haurà de construir tal com prescriu el Pla General
d’Ordenació Urbana: 1,80 metres d’alçada i sense cap part inferior d’obra/No
podrà ésser opaca/Haurà de construir-se amb materials calats o similars.

Expedient núm. 41/2011.- Al Sr. Antoni Trilla Jané per a la col·locació d’una
porta i per a l’arranjament de la tanca existent a la parcel·la núm. 174 del
Polígon 3 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de Sant Pere
Pescador. Condicions: a) La tanca s’ha de construir de tal manera que no
agredeixi el medi rural, i es realitzarà amb materials calats, filferro o similar,
amb una alçària màxima d’un metre vuitanta centímetres (1,80 m); b) La tanca
no podrà tenir cap part inferior d’obra ni ser opaca; c) Cal aportar una fiança de
120 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc
d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; d) Es fa
constar que la present llicència s’atorga al tractar-se d’obres de conservació i
manteniment, tenint en compte que la finca està afectada per la delimitació de
la zona de servitud efectuada per l’expedient d’atermenament del darrer tram
del riu Fluvià i del rec Sirvent que està tramitant el Servei de Costes del
Ministeri de Medi Ambient.

Expedient núm. 44/2011.- A la Comunitat de propietaris de l’edifici Les
Escoles per a l’arranjament de la façana de l’immoble situat al Carrer Pompeu
Fabra núm. 1. Condicions: a) Cal presentar un aval de 256 € per garantir que
seran refets els elements d’urbanització que resultin malmesos per l’execució
de les obres; b) Cal deixar pas per a la circulació dels vehicles mentre duri l’ús
de la màquina elevadora.
Expedient núm. 46/2011.- A Fructícola Armengol, S.C. per a l’obertura d’una
rasa en el camí de la Mota per tal de connectar el subministrament elèctric
entre dos camps agrícoles de la seva propietat. Condicions: a) Cal que la rasa
tingui la ,profunditat adequada per tal que els fils elèctrics estiguin ben
protegits; b) Cal que es compactin bé les diferents capes de la rasa per evitar
els blandons que puguin ocasionar-se amb posterioritat; c) A l’hora de realitzar
la rasa no es pot deixar tallat el camí en cap moment.
Expedient núm. 48/2011.- Al Sr. Joan Bosch Compte per pintar la façana de
l’immoble situat al Carrer xxxxxxxxxxx núm.xx. Condicions: a) Cal presentar un
aval de 256 € per garantir que seran refets els elements d’urbanització que
resultin malmesos per l’execució de les obres; b) S’ha de tenir en compte que,
a l’hora de pintar, no quedin restes de pintura al terra i que, una vegada hagi
acabat l’actuació, la via pública quedi completament neta.
Extrem setzè.- Acord de denegació de la llicència municipal d’obres
(Expedient núm. 45/2011) sol·licitat pel Sr. Josep Cabruja Mataró
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Josep Cabruja Mataró perquè li sigui
concedida una llicència municipal d’obres (Expedient núm. 45/2011) per a la
construcció d’una caseta d’obra de 4 m2 i una terrassa a la parcel·la situada a
xxxxxxxxxxxxxx núm. xx de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; i
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals en el sentit que, d’acord
amb la superfície de la parcel·la i la superfície construïda de l’habitatge que s’hi
ubica, la construcció d’una caseta d’obra de 4 m2 superaria l’índex
d’edificabilitat del 0,50 m2/m2;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar la llicència municipal d’obres (Expedient núm. 45/2011)
sol·licitada pel Sr. Josep Cabruja Mataró per a la construcció d’una caseta
d’obra de 4 m2 i una terrassa a la parcel·la situada a xxxxxxxxxxxxxxxxx núm.
xx de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem dissetè.- Autorització al Sr. Josep Maria Poch Sabater per a la
col·locació d’una pilona tipus pivot davant del portal del garatge del
C/Carme núm. 7
Atès que per part del Sr. Josep Maria Poch Sabater ha estat sol·licitada
autorització (R.E. 1298/2011) per a la col·locació d’una pilona tipus pivot davant
del garatge de l’immoble situat al Carrer del Carme núm.7, tenint en compte

que hi ha molts vehicles no respecten la prohibició d’aparcament que hi ha
assenyalada ni la placa de gual permanent; i
Atès l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.-Autoritzar el Sr. Josep Maria Poch i Sabater la instal·lació d’una pilona
tipus pivot davant del portal del garatge situat a l’immoble del Carrer del Carme
núm. 7.
Segon.- La ubicació exacte de la pilona serà determinada pels serveis tècnics
municipals, per la qual se’ls donarà avís abans de la seva col·locació perquè
puguin portar a terme la senyalització del lloc exacte.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem divuitè.- 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

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

199,36 €

xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

314,81 €

xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

177,37 €

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, KM CURS LEGIONELA GIRONA

98,04 €

JOAN GALI COSTA, RETIRADA DE VEHICLES MERCAT ABRIL

175,50 €

DECATHLON, BICICLETA SERVEIS TECNICS

174,95 €

DOMENEC LUDEÑA CALPE, TALLER INFORMATICA GENT GRAN
TEVECA, ADMISSIO BRANCA PODA ABRIL

472,00 €
762,37 €

E.S SNCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA ABRIL

575,29 €

ENDESA POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

171,24 €

GAM, GRUP ELECTROGENS DIA 28-04-2011

435,13 €

GIROD SL, SENYALITZACIO VIARIA

458,03 €

CREU ROJA FIGUERAS, TRANSPORT ADAPTAT ABRIL

131,94 €

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER ABRIL
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR ABRIL
ARTS I METALLS CARMANIU- PLACA AMICS SARDANA
AITERM, MATERIAL REPARA AIRE CONDICIONAT CASAL

236,00 €
6.968,39 €
214,76 €
17,70 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR

17,08 €

TELEFONICA ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 ALARMA AJUNTAMENT

18,46 €

DISBOSCH, LIQUIDS NETEJA PAVELLO

231,68 €

SAIGA, PORTA GANIVETES MAQUINARIA BRIGADA

226,28 €

ENDESA, POL: 40034125469 C. ESCOLES

30,26 €

ENDESA, POL. 40034125017 ANTIC

10,42 €

ENDESA, POL. 401680244 BOMBA MAS SOPAS

325,40 €

ENDESA, POL. 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

726,53 €

ENDESA, POL. 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA
ENDESA, POL. 401805007 ENLLUMENAT AV EMPORDÀ
ENDESA, POL. 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

388,73 €
1.221,01 €
21,35 €

ENDESA, POL: 40034644941 SERV SOCIALS
ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLES

65,36 €
150,96 €

ENDESA, POL. 40034346736 ESTACIO BOMBEIG LA CAPELLA

74,09 €

ENDESA, POL. 40034331420 CONSULTORI

89,34 €

FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

260,69 €

SANT PAU FORNS DE PA SL, ENTREPAS TROBADA PUNTAIRE

272,00 €

JOAN ANDREU FUESTER SL, CAIXA PLASTIC PAVELLO

61,41 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI VIDRE PAVELLO

247,45 €

SERSALL 95 SL RECOLLIDA DEIXALLES PLATJA 20-04-2011

148,50 €

LITH GRAFIQUES, CARPETES EXPEDIENTS

224,20 €

LITH GRAFIQUES, 1000 ADHESIUS TELÈFONS

276,12 €

TONI SEGURA SEGURA, SPINING PAVELLO 3R TRIM
DISBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI
SERSALL 95 SL, SERVEI RECOLLIDA ABRIL

1.080,00 €
31,32 €
13.359,84 €

SERSALL 95 SL, SERVEI RECOLLIDA JARDINERIA AB

475,20 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA D'ESTRIS ABRIL

976,63 €

YES ESCOLA D'IDIOMES, SERVEI TRADUCCIONS 2 IDIOMES

112,86 €

JOAN ANDREU FUESTER SL, 1 GANXO PORTES PAVELLO

10,25 €

HERMES COMUNICACIONS SA, ANUNCI CONCURS DIRECTOR LLAR

230,10 €

IMATGE I SO, MATERIAL AUDI-VISUAL CAVALLS/ST JORDI/ I ALTRES

1.250,80 €

MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA. MAQUINARIA
CORREOS, FACTURACIO ABRIL

36,79 €
669,63 €

JORDI MARTI DEULOFEU, TROBADA D'ALCALDES BCN 02-05

88,59 €

CAN PETIT MENGOL, BUNYOLS DIA DE SANT JORDI

80,00 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FINS 30-04

314,42 €

MATERIALS SANT PERE SL, SORRA ESCOLA

225,89 €

MATERIALS SANT PERE SL, COPIES CLAU
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA
AQUALIA , CAMIO RATA C. MAR I ALBERA 28-04-2011

4,90 €
75,37 €
590,33 €

MULTISEVEIS CLARANA SL, TREBALLS DIVERSOS POBLE

2.041,52 €

JOSE BURGAS VILA, TALLAR 32 POLLANCRES PARC RIU

2.950,00 €

MUSEU DE L'ANXOVA I LA SAL, DRETS 2 FOTOS

90,00 €

JOIERIA QUINTANA SA , 23 MEDALLES + ESTOIG JUBILATS

419,86 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL SERV POBLE

423,02 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO ESPORTS

39,41 €

MATRIALS SANT PERE SL, MATERIAL MANTENIMENT POBLE

314,45 €

MARIA JOSE BUENO CUADORS, FUNKY MES DE MAIG PAVELLO

225,00 €

YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, MANTENIMETN PAVELLO MAIG

910,00 €

OPTICA SANT PERE, TERMOMETRE I FOTOMETRE CLOR PAVELLO

407,50 €

TROBADA DE PUNTAIRES, DESPESES VARIES
VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS

33,37 €
424,67 €

MONTSERRAT CLOS ROCA, IOGA MES DE MAIG

368,00 €

SONJA KAUFMANN, TAI-XI MES DE MAIG CASAL

585,00 €

ENDESA, POL: 40034125469 C. ESCOLES

30,26 €

ENDESA, POL: 40034125154 4 VENTS

23,13 €

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

118,76 €

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

58,22 €

ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPODA

332,76 €

ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA

444,61 €

ENDESA, POL: 401680206 ENLLUMENAT C. ESCOLA

352,60 €

ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO BOMBEIG LA RAJOLERIA

17,20 €

ENDESA, POL. 40034124510 MOTOR C. SANT ANTONI

7,02 €

VODAFONE, TELEF DEPENDENCIES MUNICIPALS

738,68 €

VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS

60,77 €

AIQSA, 3 PLANXES ELECCIONS

527,01 €

PAPER TISORA PAPERERIA, PAPER A4 GROC I VITRINA KITESURF

147,80 €

JOSEP M NAVARRA XARLES, MATERIAL ENLLUMENAT ABRIL

3.190,85 €

PERSOROPA, 100 SAMARRETES VOLEI PAVELLO

344,00 €

COL.LEGI REGISTRADORS, SERVEI INTERACTIU MENSUAL

37,16 €

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS

120,35 €

ENDESA, POL. 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

9,33 €

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

10,23 €

ENDESA, POL: 40034331420 DISPENSARI

169,07 €

AQUALIA, CONSUM AIGUA 4 VENTS 1R TRIM

29,22 €

ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES

10,16 €

ENDESA, POL: 401805007 ENLLUMENAT AV EMPORDA

3.693,03 €

REGISTRE DE LA PROPIETAT, BUSQUES MES DE MARÇ

55,74 €

RBA, SUSCRIPCIO CUERPOMENTE BIBLIOTECA 2011

29,95 €

CREU ROJA, QUOTA SOCI ANY 2011

60,10 €

LA FERTILIDAD DE LA TIERRA ED, SUSCRIPCIO BIBLIOTECA

16,00 €

ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. SANT ANTONI

25,67 €

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM ABRIL
ENDESA, POL. 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

-

236,00 €
12,14 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 1,30 hores.
L’ALCALDE

Jordi Martí Deulofeu

EL SECRETARI INTERVENTOR

Josep Maria Cortada Puig

