Ref. 13/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 28 de juny de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 22,20 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria Dolors
Ferrer Canals, Ana Isern Font (Tinents d’Alcalde).
Oients: Lluís Font Massot, Pere Bonavia Gummà, Blai Bahí Larios (Regidors)
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Acord de constitució de la Junta de Govern Local
En compliment de l’acord adoptat pel Ple municipal, en data d’avui, correspon la
constitució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, la
qual s’ha d’integrar amb l’alcalde i tres regidors nomenats i separats lliurament pel
mateix alcalde, i
En compliment del Decret de l’Alcaldia de nomenament del Sr. Agustí Badosa
Figueras, de la Sra. Maria Dolors Ferrer Canals i de la Sra. Ana Isern Font com a
membres de la Junta de Govern Local;
L’alcalde Sr. Jordi Martí Deulofeu, el Sr. Agustí Badosa Figueras, la Sra. Maria Dolors
Ferrer Canals i Sra. Ana Isern Font, tots ells assistents a la present sessió, acorden
constituir-se en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Extrem segon.- Determinació de la periodicitat de les sessions de la Junta de
Govern Local
Atès el que disposa l’article 46, 1 de la LLei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim
Local, en relació a la necessitat de preestablir el règim de sessions ordinàries dels
òrgans col·legiats de les entitats locals;
La Junta de Govern Local, amb el fot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador tindran una periodicitat quinzenal.
Segon.- Aquestes sessions ordinàries es celebraran els dimarts, a les 21 hores, a
excepció d’aquells dimarts en què coincideixin amb la celebració d’un Ple. En aquest
darrer supòsit, la sessió de Junta es celebrarà una vegada hagi finalitzat el Ple
municipal.
Extrem tercer.- Aprovació del servei d’autobusos d’estiu
Atès que per part de l’empresa Estarriol Bus ha estat sol·licitada al nostre Ajuntament
l’autorització per tal de portar a terme un servei de transport de viatgers amb autobús
entre els càmpings del municipi i el nucli urbà durant els mesos de juliol i agost
d’enguany;
Atès que per part dels establiments de bar, restauració i comercials del municipi s’ha
valorat molt positivament la conveniència d’establir aquesta línia de transport; i
Atès el que estableixen els articles 3 i 5 del Decret 363/2006, de 3 d’octubre, dels
serveis de transport urbà de viatgers en autobús amb finalitat cultural i turística, i els
articles 107 i 109 del Decret 319/1990, d’aprovació del Reglament de la llei de
regulació del transport de viatgers per carretera;

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a l’empresa Estarriol Bus de Figueres l’establiment d’una línia
turística de transport urbà de viatgers entre els càmpings del municipi i el nucli urbà de
Sant Pere Pescador, d’acord amb les següents condicions:
a) El servei es portarà a terme durant els mesos de juliol i agost.
b) L’horari del servei serà des de les 17,00 hores de la tarda fins a les 2,00 de la
nit, cada dia, i de les 9,00 del matí fins a les 14 hores, tots els dimecres (dia de
celebració del mercat municipal).
c) L’aturada del Bus al nucli urbà de Sant Pere Pescador s’establirà a
l’aparcament de l’oficina municipal de turisme.
d) L’Ajuntament de Sant Pere Pescador portarà a terme la senyalització dels
punts d’aturada de la línia de transport i donarà la difusió adequada a aquest
servei.
Segon.- Sol·licitar a informe al Serveis Territorials de Transport de la Generalitat de
Catalunya amb al finalitat de confirmar que aquesta línia de transport no coincideix
amb cap altre servei regular interurbà.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Extrem quart.- Acord d’atorgament d’efectivitat a l’acord d’adjudicació per a
l’explotació de la zona de serveis D-2 (Can Nera-2) de la platja
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de juliol de 2010, adoptà
l’acord d’adjudicar l'explotació del servei de temporada a la zona D-2 (Can Nera-2) de
la platja de Sant Pere Pescador durant els estius de 2010 i 2011 al Sr. David Viñas
Altisent, en representació del Club Magicwave, per a l’activitat d’ensenyament i
pràctica d’esports nàutics;
Atès que, amb posterioritat, la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la
Generalitat de Catalunya, a través de la resolució d’aprovació de la distribució dels
serveis de temporada a les platges del terme municipal de Sant Pere Pescador per a
l’any 2010, no autoritzà la instal·lació prevista a aquesta zona D-2 de la platja;
Atès que, en base a aquesta resolució, la Junta de Govern Local del nostre
Ajuntament, en sessió de data 23 d’agost de 2010, acordà deixar sense efecte l’acord
de la Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2010 d’adjudicació de l'explotació
del servei de temporada a la zona D-2 (Can Nera-2); i
Atès que, en data de 8 de juny de 2011, la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme ha aprovat la distribució dels serveis de temporada de les platges del terme
municipal de Sant Pere Pescador i autoritzar l’ocupació de la zona de domini públic
marítimo-terrestre per a l’any 2011, la qual inclou finalment la zona D-2 (Can Nera D2);
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Donar novament efectivitat a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en
sessió de data 21 de juliol de 2010, per a l’adjudicació al Sr. David Viñas Altisent, en
representació del Club Magicwave, de l'explotació durant la temporada estiuenca de
2011 del servei de temporada a la zona D-2 (Can Nera-2) de la platja de Sant Pere
Pescador, per a l’activitat d’ensenyament i pràctica d’esports nàutics.
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 comunicarho 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. 53/2011.- Al Sr. Casimiro Llorens Llorens per a la segregació de 508
m2 de la finca matriu de referència cadastral 6707320EG0760N0001SA, situada a
l’àmbit del S.U.S.-4 Sudoest previst al Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador (PGOU), d’acord amb els següents paràmetres:
a) Finca matriu (Finca A): Superfície 3.804,90 m2. Llinda al nord amb el camí del
Bussinyol i la finca cadastral 6707317, a l’est amb la finca que es segrega
(Finca B), i en una petita part de la finca cadastral 6707318, al sud amb carrer
de nova creació previst al Pla parcial del S.U.S.-4 (finca cadastral 6707319) i a
l’oest amb el camí del Bussinyol i amb la finca cadastral 6707323 (carrer de
nova creació del S.U.S.-4).
b) Finca segregada (Finca B): Superfície 508 m2. Llinda amb el nord i l’est amb la
finca cadastral 6707318, a l’oest amb la resta de la finca matriu (Finca A), i al
Sud amb vial de nova creació previst al Pla Parcial el S.U.S.-4 (finca cadastral
6707319).
Condicions: a) La finca segregada resta subjecte a les condicions que es derivin
del Pla Parcial Urbanístic del sector SUS-4 Sud Oest del PGOU, aprovat definitivament
per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 2
d’octubre de 2006, i amb el text refós conformat per acord d’aquesta mateixa Comissió
de data 8 de febrer de 2007; b) Igualment, l’esmentada finca restarà subjecte a les
condicions que es derivin del projecte de compensació d’aquest sector S.U.S.-4 i als
acords que adopti la Junta de compensació d’aquest mateix sector.
Expedient núm. 54/2011.- Al Sr. Adria Gasau Saló per enrajolar la terrassa situada al
pati interior de l’immoble ubicat al Carrer del Mar núm. 15 (Bar La Placeta de la
Muralla). Condicions: a) Cal presentar un aval de 256 € per refer els elements
d’urbanització en el supòsit que resultin malmesos per les obres; b) Cal aportar una
fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció i
enderroc, d‘acord amb el que estableix l’ordenança municipal per a la gestió de runes i
terres.
Expedient núm. 55/2011.- Al Sr. Oriol Pagès Rovira per a la realització d’obres
d’acabaments interiors a dos habitatges de l’immoble situat al Carrer xxxxxxxxxxxxx
núm. x, consistents en la reforma de les cuines i els banys, el canvi de les portes
interiors,el canvi dels paviments i la reparació dels àmpits de les finestres, a més de la
pintura de les façanes i dels interiors. Condicions: a) Cal presentar un aval de 256 €
per refer els elements d’urbanització en el supòsit que resultin malmesos per les obres;
b) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc, d‘acord amb el que estableix l’ordenança municipal per a la
gestió de runes i terres; c) La present llicència d’obres es concedeix únicament per a la
relació de les obres esmentades a la sol·licitud; d) S’haurà de garantir la seguretat a la
via pública durant la reparació de la façana i dels àmpits; e) Per pintar la façana amb
una bastida i col·locar contenidors o sacs a la via pública, caldrà sol·licitar prèviament
la corresponent llicència d’ocupació de l via pública.
Extrem sisè.- Comunicació de l’activitat de lloguer i venda de bicicletes a exercir
pel Sr. Bruno Christian René Le Grand al Carrer Josep Tarradellas núm. 2-3,
Local núm. 6
Atès que el Sr. Bruno Christian René Le Grand, de nacionalitat francesa, amb NIE
núm. xxxxxxxxxx, domiciliat al C/ xxxxxxxxxxxx núm. x de Sant Pere Pescador, ha
comunicat a aquest Ajuntament (Expedient núm. 2010/8-III) l’inici de l’activitat de
lloguer i venda de bicicletes ubicada al Carrer Josep Tarradellas núm. 2-3, Local núm.
6, del nostre municipi;

Atès que la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA); i
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha informat favorablement l’activitat, pel que fa a
la documentació presentada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es dóna per assabentat que el Sr. Bruno
Christian René Le Grand, amb NIE núm. X02536025E, exercirà l’activitat de lloguer i
venda de bicicletes al Carrer Josep Tarradellas núm. 2-3, Local núm. 6, del nostre
municipi.
Segon.- Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
Tercer.- Notificar a l’interessat el present cord.
Quart.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 416,10 euros,
d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 5 de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Extrem setè.- Comunicació de l’activitat de Bar a exercir pel Sr. Bruno Christian
René Le Grand al Carrer Josep Tarradellas núm. 9, Local núm. 4
Atès que el Sr. Bruno Christian René Le Grand, de nacionalitat francesa, amb NIE
núm. xxxxxxxxxx, domiciliat al C/ xxxxxxxxxxxxxxxx núm. x de Sant Pere Pescador, ha
comunicat a aquest Ajuntament (Expedient núm. 2011/9-III) l’inici de l’activitat de bar
ubicada al Carrer Josep Tarradellas núm. 9, Local núm. 4, del nostre municipi;
Atès que la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA); i
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha informat favorablement l’activitat, pel que fa a
la documentació presentada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es dóna per assabentat que el Sr. Bruno
Christian René Le Grand, amb NIE núm. X02536025E, exercirà l’activitat de bar al
Carrer Josep Tarradellas núm. 9, Local núm. 4, del nostre municipi.
Segon.- Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
Tercer.- Notificar a l’interessat el present cord.
Quart.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 416,10 euros,
d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 5 de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Extrem vuitè.- Aprovació certificació núm. 4 dels vestidors del camp d’esports
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 4 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. 4 corresponent al Projecte de construcció
dels vestidors del camp municipal d’esports, la qual importa un total de 34.711,67 €
(trenta-quatre mil cent set-cents onze euros amb seixanta-set 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 novè.- Aprovació de la certificació núm. 6 i últim del Projecte de
regeneració urbana
Atès que per part de l’empresa adjudicatària de les obres corresponents al projecte de
regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i d’una part del Carrer del
Carme CINPA, S.A. ha estat presentada a aquest Ajuntament per a la seva aprovació
la certificació d’obres núm. 6 i última, la qual importa un total de 24.794,01 €; i
Atès que aquesta certificació ha estat informada favorablement per la tècnica directora
d’aquestes obres Sra. Anna Llena i Cortés d’ABM Building;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 6 i última corresponent al Projecte de
regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i d’una part del Carrer del
Carme, la qual importa un total de 24.794,01 € (Vint-i-quatre mil set-cents norantaquatre euros amb un cèntim), IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem desè.- Aprovació del Padró Fiscal de Taxes i Preus Públics per a l’exercici
econòmic de 2011
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents adopta el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Padró de Taxes municipals per a l’exercici econòmic de 2011, amb
els conceptes d’Escombraries, Desinsectació, Clavegueram, Turisme, Cementiri,
Llicència de Publicitat, Guals i Sortida de Vehicles, amb inclusió del corresponent als
establiments d’acampada del nostre terme municipal, el qual importa un total de
523.276,23 € (Cinc-cents vint-i-tres mil dos-cents setanta-sis euros amb vint-i-tres
cèntims).
Segon.- Sotmetre el referit 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.
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.- Concessió d’un gual permanent als Srs. Marliese i August Weyland
(xxxxxxxxxx núm. xx)
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Marliese Weyland i el Sr. August Weyland
(R.E. núm. 1554/2011) per tal que li sigui concedit un gual permanent per a l’entrada i
sortida de vehicles al garatge de la seva propietat situat a l’xxxxxxxxxx núm. xx, i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana els Srs.
Weyland;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Marliese Weyland i al Sr. August Weyland el gual
permanent de vehicles per a l’entrada al garatge de l’immoble situat a
l’xxxxxxxxxxxxxxx núm. xx.
Segon.- Liquidar als Srs. Weyland 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.- Concessió d’un gual permanent a la Sra. Lourdes Pérez Fort
(Carrer xxxxxxxxxx núm. xx)
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Lourdes Pérez Fort (R.E. núm. 46/2011
eTram) 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 xxxxxxxx núm. xx, i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana la Sra.
Pérez;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Lourdes Pérez Fort el gual permanent de vehicles per a
l’entrada al garatge de l’immoble situat al Carrer xxxxxxxxx núm. x.
Segon.- Liquidar a la Sra. Pérez 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 tretzè.- Concessió al Sr. Francisco Tabernero Salleras d’un nínxol del
cementiri municipal
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la titularitat del
nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla seguidament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat del nínxol del
Cementiri Municipal que també es detalla:
Titular
Situació del nínxol
Francisco Tabernero Salleras
Nínxol núm. 4, Pis Tercer, de la
Illa de Sant Sebastià-Nord
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol l'obligació
dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a l'esmentada
adquisició de titularitat del nínxol.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem catorzè.- Concessió a la Sra. Antonia Cuerva Fernández d’un nínxol del
cementiri municipal
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la titularitat del
nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla seguidament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat del nínxol del
Cementiri Municipal que també es detalla:
Titular
Situació del nínxol
Antonia Cuerva Fernández
Nínxol núm. 5, Pis Primer, de la
Illa de Sant Sebastià-Nord
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol l'obligació
dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de conservació i dignitat.

Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a l'esmentada
adquisició de titularitat del nínxol.
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 quinzè.- Acord de nomenament de la Comissió per a la delimitació del
terme municipal
Atès que per part de la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha estat sol·licitat
al nostre Ajuntament que procedeixi a l’elecció dels representants de la comissió
municipal de delimitació, la qual ha d’intervenir en els expedients de delimitació del
nostre terme municipal amb els municipis limítrofs en el marc de l’elaboració del mapa
Municipal de Catalunya;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Nomenar als següents representants de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
a la comissió municipal de delimitació:
.- Sr. Agustí Badosa Figueras, Primer Tinent d’Alcalde
.- Sr. Lluís Font Massot, Regidor
.- Sra. Lourdes Moret Guillamet, Arquitecta tècnica municipal
.- Sr. Josep Maria Cortada Puig, Secretari-interventor
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem setzè.- Acord d’habilitació dels Srs. David Sanglas Terradellas, Jordi
Padilla Corral, Leonel Da Silva Oliveira i Abderrafik El Ghafki per a les tasques de
vigilant municipal
Atès l'augment en el transcurs de la temporada estiuenca dels conflictes circulatoris al
casc urbà de la nostra població, a més de l'increment dels problemes relatius a l'ordre i
seguretat públiques; i
Atès que aquest ajuntament no disposa de policia municipal pròpia per tal de portar a
terme les tasques de control de la circulació de vehicles i dels incidents d'ordre públic;
La Junta de Govern Local, amb el fot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Habilitar el Sr. David Sanglas Terradellas, Cap de la Brigada municipal de
serveis, i els Srs. Jordi Padilla Corral, Leonel Da Silva Oliveira i Abderrafik El Ghafki,
membres de la Brigada municipal de serveis, per a la realització de les tasques de
vigilant municipal en el transcurs de la temporada estiuenca 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 dissetè.- Acord d’atorgament d’un ajut econòmic per a la celebració de la
Festa de l’esport
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador participà en l’organització de la Festa de
l’esport que es portà a terme el proppassat mes de desembre al pavelló municipal
d’esports de la nostra localitat; i
Atès que una part dels costos de participació en l’organització d’aquesta activitat
esportiva foren assumits pel Futbol Club Sant Pere Pescador;

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Futbol Club Sant Pere Pescador un ajut econòmic de 1.500 € (Mil
cinc-cents euros) per ajudar-lo a sufragar les despeses que ha comportat l’organització
de la Festa de l’esport portada a terme al pavelló municipal d’esports de la nostra
localitat el proppassat mes de desembre.
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 de contractació urgent de divers personal per als serveis
de la temporada d’estiu
Atesa la urgent necessitat de contractar el personal necessari per al servei de
vigilància del riu i el servei d’atenció al públic a l’oficina municipal de turisme durant la
temporada estiuenca 2011;
Atesa l’existència d’una borsa de treball municipal per a la contractació laboral
temporal d’auxiliars administratius per a l’oficina municipal de turisme de Sant Pere
Pescador;
Atès que s’han presentat a aquest Ajuntament altres persones per a la realització de
les funcions de vigilància del riu; i
Atès el que disposa l’article 291, 3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003) pel que fa a la contractació de personal en
supòsits de màxima urgència;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Contractar laboralment el Sr. Pere Coderch San José, amb DNI núm.
xxxxxxxxxxxx, en qualitat de vigilant del riu des de la data de l’1 de juliol de 2011 fins
a la data del 31 d’agost de 2011, d’acord amb l’horari, condicions i retribució fixades a
la plantilla.
Segon.- Contractar laboralment el Sr. Marc Costa Tabernero, amb DNI núm.
xxxxxxxxxxxx, en qualitat d’auxiliar de l’oficina municipal de turisme des de la data de
l’1 de juliol d’enguany i fins a la fi del servei, d’acord amb l’horari, condicions i retribució
fixades a la plantilla.
Tercer.- Les presents contractacions es publicaran al BOP i al DOGC i se’n donarà
compte al ple municipal en la primera sessió que tingui.
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 dinovè.- 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 relacionen a continuació:
Proveïdor/Concepte
xxxxxxxxxx, GRATIFICACIO HORES EXTRAORDINARIES
xxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORDINARIES
xxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERFEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERV.EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

Import
37,65 €

135,90 €
12,90 €
358,50 €
900,79 €
210,75 €

xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
CINPA, CERTIF 6 REGENERACIO URBANA VERGE PORTALET
DAMNIFICATS LLORCA
ANTONI FUENTES MARTI, REPARAR TRACTOR KIOTI

29,70 €
29,70 €
118,80 €
121,04 €
142,40 €
24.794,01 €
150,00 €
2.319,23 €

TEVECA, ADMISSIO BRANQUES PODA MAIG

181,96 €

MUSSAP, ASSEGURNAÇA VEHICLE 6161DLM

420,81 €

GROS MERCAT, MATERIAL FESTA JUBILATS

847,57 €

BANYOLES LLEURE SL, LLOGUER MATERIAL FESTA VELLESA

2.620,54 €

CORREOS I TELEGRAFOS, FACTURACIO MES MAIG

633,01 €

BIGAS ASSESSORIA, CONTRACTES MES DE MAIG

114,22 €

SAIGA, MATERIAL DIVERS JARDINERIA

110,39 €

DELICAT, 310 U MOUSSE LLIMONA FESTA JUBILATS

837,00 €

PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS SLU, LLOGUER DESBROSSADORA

179,36 €

JOAN PLANAS SL, RETALLATANQUES I ALTRES

701,20 €

EDICIONS CAVALL FORT, SUSCRIPCIO 2011
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA PAVELLO

55,81 €
4,54 €

COPI OLOT MATERIAL D'OFICINA

320,59 €

COPI OLOT, MATERIAL D'OFICNIA

203,82 €

DISBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI

31,32 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U

50,81 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR-NEGRES

21,91 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR

312,46 €

CREU ROJA, TRANSPORT ADAPTAT MAIG 2011

131,94 €

ARIDS CURANTA, RUNES ABOCADOR CINPA

125,32 €

GIROD, SENYALITZACIO

198,39 €

MARC PERXAS, VIATGE GIRONA RECOLLIR TROFEUS

17,00 €

MICA NAUTIC, REPARA MOTOR ZODIAC

190,52 €

ENDESA, POL: 4034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

328,49 €

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

412,34 €

ENDESA, POL. 401663807 ENLLUMENAT C. PROVENÇA

531,25 €

ENDESA, POL: 401656654 ENLLUMENAT CAMP DE FUTBOL

448,77 €

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

471,65 €

ENDESA, POL: 40165668 CASAL

586,88 €

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

683,50 €

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLÓ

163,34 €

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

356,60 €

ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT

308,13 €

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

128,07 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, 2 VIDRES PAVELLO

618,56 €

RESTAURANT CA LA TERESA, SOPAR REGIDORS FI LEGISLATURA

128,95 €

BAYARD, SUSCRIPCIO REPORTER DOC BIBLIOTECA
ROLDEX, REVISIO ESTINTORS DEPENDENCIES MUNICIPALS

56,95 €
620,74 €

CREU ROJA, FESTA JUBILATS

256,80 €

BLINKER, GUANTS BRIGADA I NETEJA PLATJA

309,75 €

BANYOLES LLEURE SL, LLOGUER CADIERES I TAULES FESTA JUBILATS

191,75 €

ENDESA, POL: 40034975499 4 VENTS

64,89 €

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMEANT MAS SOPES

49,93 €

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

173,52 €

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

7,39 €

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JOSNCAR NORD

38,04 €

ENDESA, POL: 40034153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES

23,25 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FINS 31-05

37,18 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA

317,63 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA MAIG

473,55 €

MATERIALS SANT PERE SL, MANGUERA MAIG
LLIBRERIA GEMMA, MATERIA AJUNTAMENT 1R SEMESTRE
SERSALL 95 SL, CONTENIDOR EASY
ROGASA, PAVIMENTACIO ST SEBASTIA I URB BON RELAX
BEXBE SERVEIS SLU, 2 VESTIDORS CAMP DE FUTBOL
BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER MODULS CAMP DE FUTBOL MAIG
AGUSTI BADOSA, KM BARCELONA DIA 15-06 CARRETERES
CRISTIAN'S, ACTUACIO DIA FESTA JUBILAS

61,76 €
729,85 €
1.180,09 €
29.640,42 €
885,00 €
1.451,40 €
77,00 €
4.130,00 €

JOAN ANDREU FUSTER, CASAL REPARA PORTA ENTRADA

201,04 €

JAUME ISACH, BARRA PAVELLO I REPARA ESCOLA

365,80 €

MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN, REPARA TRACTOR

35,99 €

DE LA BARCA AL PLAT SC, DIANAR FESTA JUBILATS

5.189,40 €

GERMANS COSTA, NETEJA PLATJA ABRIL MAIG

5.911,45 €

DOG, PUBLICA BASES SELECCIO 3 PLACES EDUCADORES
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL

811,05 €
17,08 €

ELS FOGONS DE LA PLAÇA SL, SOPAR FESTA SURF

350,00 €

RETOLS EMPORDA, ADHESIUS I PLANXES KITE

490,88 €

ARTS I METALLS CARMANIU, PLACA AGNES FORT ESCOLA
RECICLOIL, SERVEI DE RECOLLIDA OLI VEGETAL
LITH GRAFIQUES, 500 LLIBRETS TABERNERO-JUBILATS
SERSALL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES MES DE MAIG

136,53 €
2.874,48 €
956,80 €
13.359,84 €

JORDI MARTI DEULOFEU, MENUS FESTA ESPORT-GIRONA PL

155,75 €

SERSALL 95 SL, SERVEI DE JARDINERIA MAIG

475,20 €

SERSALL 95 SL, TAXA ENTRADA ABOCADOR JARDINERIA MAIG

843,80 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESTRIS MAIG

976,63 €

ENDESA, POL: 401656654 CAMP DE FUTBOL

448,77 €

SERSALL 95 SL, VIATGE 10 VIATGES CAIXA MERCAT

844,67 €

GEO SERVEIS SL, TREBALLS CAMP PLA CIRCULACIÓ
JOAN'S, 6 PECES MOQUETA
FUNDICIO DUCTIL BENITO, 5 COMANDAMENTS PILONA
ITSA, DOS CADIRES SOCORRISME PLATJA
DISBOSCH, 5 DISC MAQUINA NETEJA PAVELLO

4.366,00 €
436,20 €
206,50 €
8.006,30 €
24,84 €

ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE, FESTA DE L'ESCOLA

390,00 €

AQUALIA, CAMIO RATA COMPTESSA DE MOLINS

236,13 €

ALBERT PARCERISA ARAN, 7 PILONES

1.226,98 €

FRAQUE, BOSSES ESCOMBRARIES 1800 PLATJA

382,32 €

MEDIA MARKT, DVD CINEMA AL CARRER

150,18 €

AMPSA, AUTOCAR COLONIES NENS ESCOLA
EVA PIBERNAT, KM EMPURIABRAVA PRESENTACIO BADIA
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA MES DE MAIG
VIAL 9 SL, PINTAR LINEES I STOP

1.600,00 €
15,96 €
566,97 €
1.601,82 €

COPISTERIA ESTEVE, 117 TARGETONS FESTA JUBILATS

29,55 €

VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS

60,77 €

SPLASH, 9000 CATALEGS TURISTICS

3.831,46 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA JUNY

290,76 €

MATERIALS SANT PERE SL, PANY FUTBOL

371,28 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA

58,53 €

VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS

872,94 €

VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS

456,02 €

ECA, REVISIO ASCENSOR CASAL

197,47 €

AQUALIA, CAMIO RATA C. BESALU I ALTRES 16-06-2011

884,13 €

AQUALIA, CAMIO RATA SECTOR BON RELAX

354,20 €

BANYOLES LLEURE SL, 200 CADIRES I 15 TAULES ESCOLA

191,75 €

UNIVERSAL GAS, GAS PAVELLO DEL 24-05 A 01-06

58,15 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, 10 COPIES CLAUS

23,60 €

IMATGE I SO, TV LLAR DE JUBILATS

1.050,37 €

JAUME ISACH SALA, 6 ESCUCELLS CLUB NAUTIC

890,90 €

BEN CLOS TANCAMENTS, TANCA PARKING MOLI

1.165,60 €

JOSEP COSTA SERRADELL, REPARA CASAL-4VENTS-BON RELAX

3.185,76 €

MULTISERVEIS CLARANA SL, PLATJA PAVELLO FUTBOL

650,18 €

MULTISERVEIS CLARANA SL, TRIAR RUNA CINPA

269,04 €

IMATGE I SO, AUDIOVISUAL WINSURF-ST JOAN-ESCOLA-JUBILTS

1.062,00 €

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, TALLER MEMORIA 2011

1.200,00 €

MULTISERVEIS CLARANA SL, REMOLC HERBA RUBAU TARRES
XALOC, CURS SECRETARI RESPONSBILITAT PATRIMONIAL
JAUME POCH CARBO, JARDINERES-FESTA JUBILATS-INSECTICIDA
CLUB DE OLEI SANT PERE, XARXES OFICIALS VOLEI
CARME VICH PASCUAL, 33.3% DIRECCIO OBRA VESTIDORS
CARME VICH PASCUAL, 33.3% COORDINACIO SEG SALUT VESTIDORS
ABM BUID SL, DIRECCIÓ OBRA I COORDINACIO SEG SALUT
ENDESA, POL. 40034646889 SECTOR BON PREU
ENDESA, POL: 4034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

269,04 €
25,00 €
4.897,47 €
117,69 €
3.741,85 €
830,68 €
4.463,94 €
141,05 €
50,86 €

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUEMANAT LA CAPELLA

323,19 €

ENDESA, POL. 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

593,16 €

ENDESA, POL. 40034125154, PIS 4 VENTS
ENDESA, POL: 40034346736 ESTACIO BOMBEIG LA CAPELLA

21,35 €
36,12 €

ENDESA, POL: 40034331420, CONSULTORI

145,51 €

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLES

104,96 €

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS

109,03 €

ENDESA, POL: 40034172384 ESTACIO BOMBEIG CLUB NAUTIC

171,68 €

ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR ST ANTONI

7,23 €

ENDESA, POL: 40034613961 LA RAJOLERIA ESTACIO BOMBEIG

17,74 €

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

11,29 €

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

139,91 €

ENDESA, POL. 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLA

22,01 €
33,32 €

ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES

139,76 €

SERVEIS SOCIALS, AJUT URGENCIES SERV SOCIALS SANT PERE

100,00 €

CONSELL C. ALT EMPORDA. 1R SEMESTRE SERV SOCIALS
ENDESA, POL 401656654 CAMP DE FUTBOL

9.160,94 €
568,65 €

TELEFONICA SAU, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL

17,08 €

TELEFONICA SAU, TELEF 972520298 ALARMA AJUNTAMENT

18,46 €

RBA REVISTAS SL. SUSCRIPCIO NATIONAL GEOGRAPHIC

34,95 €

SAPIENS SCCL, SUSCRIPCIO CUINA BIBLIOTECA

6,00 €

G Y J ESPAÑA EDICIONES SL, SUSCRIPCIO MUY INTERESSANTE

30,72 €

BAYARD REVISTAS SA, SUSCRIPCIO REPORTER DOC

56,95 €

ASSOCIACIO ALT EMPORDA TURISME, QUOTA ANUAL 2011
ESPORTS JOSEP SL , GOMES ELASTIQUES PARC SALUT

600,00 €
49,23 €

BOP, ANUL.LACIO EDICTE

6,00 €

ASCENSORS SERRA, MANTENIMENT 2N TRIMESTRE AJUNTAMENT

293,34 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,50 hores.

L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

