Ref. 18/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 6 de setembre 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, Anna Isern Font (Tinents d’Alcalde).
Oients: Lluís Font Massot, Pere Bonavia Gummà, Blai Bahí Larios (Regidors).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la Junta de Govern
Local del dia 23 d’agost de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 23 d’agost de
2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels
assistents.
Extrem segon.- Acord sobre la reobertura al trànsit dels carrers del nucli urbà que
han estat tancats durant el període estiuenc
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 26 d’abril de 2011, acordà adoptar les
mesures necessàries per a la prohibició del trànsit de vehicles en el tram del Carrer
Verge Portalet i Carrer del Carme comprès entre el seu encreuament amb el Carrer del
Forn i l’encreuament amb el Carrer del Mar, durant el període que va des del 15 de
juny al 15 de setembre;
Atès que convé establir una regulació del trànsit de vehicles a l’esmentat tram per a la
resta de l’any, és a dir, des del 16 de setembre al 14 de juny; i
Atès que s’ha estudiat la implantació d’un horari fora de la temporada d’estiu que
compatibilitzi l’activitat comercial amb la mobilitat dels vianants que transiten per
aquesta zona;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Adoptar les mesures necessàries per a la prohibició del trànsit de vehicles en
el tram del Carrer Verge Portalet i Carrer del Carme comprès entre el seu
encreuament amb el Carrer del Forn i l’encreuament amb el Carrer del Mar, durant el
període que va des del 16 de setembre fins al 14 de juny de l’any següent, en el
transcurs dels següents horaris:
.- De dilluns a divendres; des de les 20 hores fins a les 8 del matí del dia següent.
.- Els dissabtes, els diumenges, i els dies festius; des de les 20 hores del divendres o
del dia anterior al dia festiu fins a les 8 hores del matí del dilluns o del dia següent al
dia festiu.
Segon.- Adoptar les mesures necessàries per a l’habilitació del següent horari de
càrrega i descàrrega, durant el període que va des del 16 de setembre fins al 14 de
juny de l’any següent:
2.a) Al tram del Carrer Verge Portalet/Carrer del Carme comprès entre el seu
encreuament amb el Carrer del Forn i l’encreuament amb el Carrer del Mar: De dilluns
a divendres; des de les 8 del matí a les 12 del migdia, i des de les 16 fins a les 19
hores.
2.b) Al Carrer i a la Plaça Majors, al tenir la condició d’illa de vianants segons
allò que estableix l’Ordenança reguladora de la via pública de Sant Pere Pescador,
s’aplicarà el mateix horari assenyat al punt 2.a).

2.c) A la resta de zones habilitades del centre urbà: De dilluns a dissabte; des
de les 8 del matí a les 12 del migdia, i des de les 16 fins a les 19 hores.
Tercer.- Sotmetre la ratificació del present acord a la consideració del ple municipal a
la primera sessió que es convoqui a partir de la data d’adopció del present acord.
Quart.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tercer.- Sol·licitud de la Sra. Dorothea Cox perquè se li apliqui la
bonificació de compostatge casolà a la taxa sobre recollida d’escombraries
Atès que la Sra. Dorothea Cox ha efectuat una sol·licitud per tal que li sigui aplicada la
bonificació del 10% per la utilització d’un compostador de deixalles orgàniques a la
quota tributària de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a la residència
situada al Carrer xxxxxxxxxxx núm. xx;
Atès que l’article 5è. 2 de l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries estableix que aquesta bonificació la gaudiran “els propietaris d’un
compostador adquirit a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, que acreditin el seu bon
funcionament”; i
Atès que, tot i que la Sra. Cox no utilitza un compostador adquirit al nostre Ajuntament
sinó un de similar, s’estima que és d’aplicació l’esmentada bonificació si acredita el
seu bon funcionament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Estimar la sol·licitud efectuada per la Sra. Dorothea Cox per tal que li sigui
aplicada la bonificació del 10% per la utilització d’un compostador de deixalles
orgàniques a la quota tributària de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a
la residència situada al Carrer xxxxxxxxxx núm. xx, sempre que, prèviament, acrediti
davant dels serveis tècnics municipals el seu òptim funcionament.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem quart.- Acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de la
plantilla per a la creació d’una plaça d’educadora de suport de la Llar d’infants
municipal
Atès que, a causa de l’elevat número d’inscripcions d’alumnes al menjador escolar de
la Llar d’infants, existeix la necessitat d’incrementar el personal adscrit a aquest
equipament escolar per tal de poder donar una cobertura adequada del servei;
Atès que cal la contractació, a més de la Directora de la Llar i de les tres educadores
del centre, d’una educadora de suport que estigui en possessió del títol de mestre
especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior
en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i
professional;
Atès que la plantilla de personal laboral, aprovada pel Ple municipal en data de 28 de
desembre de 2010, no preveu aquesta plaça;
Atès el que disposa l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la plantilla de personal
laboral de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, amb l’objecte de crear la plaça que es
descriu a continuació:
Denominació: Educador/a de suport de la Llar d’infants municipal
Nombre de places: Una
Grup: C1

Titulació acadèmica requerida: Mestre especialista en educació infantil o del títol
de grau equivalent, o Tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol
declarat equivalent, acadèmicament i professional.
Forma de provisió del lloc: Concurs-oposició
Complement de destí: 15
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública pel termini de quinze dies, a
comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí
Oficial de la Província de Girona. Durant aquest termini qualsevol persona interessada
el podrà examinar en les dependències municipals i formular les al·legacions i
reclamacions que consideri convenients.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions durant aquest període,
s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial i la modificació es considerarà
aprovada.
Quart.- Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple municipal, a la propera sessió
que es convoqui, amb el benentès que la seva plena executivitat restarà pendent
d’aquesta ratificació.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.

Extrem cinquè.- Acord per a la contractació d’una educadora de suport per a la
Llar d’infants municipal
Atès que, a causa de l’elevat número d’inscripcions d’alumnes al menjador escolar de
la Llar d’infants, existeix la necessitat de completar la contractació del personal adscrit
a aquest equipament escolar;
Atès que, vista aquesta necessitat, s’ha valorat la conveniència de contractar una
educadora de suport; i
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 d’agost de 2011, acordà la
formació d’una borsa de treball per a contractacions laborals temporals a la Llar
d’infants de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, d’acord amb el que estableix la base
desena de les Bases que regiren el procediment selectiu per a la contractació de tres
educadores de la Llar municipal d’infants, aprovades per la Junta de Govern Local de
data 31 de maig de 2011;
Atès que, segons l’ordre establert a l’esmentada borda de treball, correspon la
contractació de la Sra. Esther Castillo Viudez, la qual ha manifestat al nostre
Ajuntament que té disponibilitat immediata per al desenvolupament de les tasques
d’educadora de suport de la Llar d’infants; i
Atès que la Sra. Castillo ja ha presentat a la Secretaria General de la Corporació els
documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requeriments exigits a la
base quarta de les Bases que regiren la convocatòria de l’esmentat procediment
selectiu;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Contractar laboralment a la Sra. Esther Castillo Viudez, amb DNI núm.
xxxxxxxxxxxx, com a educadora de suport de la Llar d’infants de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador, amb caràcter temporal, des de la data del 19 de setembre de 2011 fins
a la data del 31 d’agost de 2012, d’acord amb l’horari establert per a la resta
d’educadores d’aquest establiment educatiu i amb les retribucions establertes a la
plantilla municipal.
Segon.- Publicar el present nomenament al Butlletí oficial de la província i a la plana
web de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem sisè.- Sol·licitud del Sr. Gabriel Jerez per a la devolució de l’import de la
matrícula de la Llar d’infants, després de donar-se de baixa
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Gabriel Jerez Almirón (R.E. núm. 2341/2011) per
tal que li sigui retornat l’import de la matrícula corresponent a la inscripció del seu fill
xxxxxxxxxxxxxxxx a la Llar d’infants municipal, tenint en compte que ha renunciat a
ocupar aquesta plaça a l’esmentat equipament escolar; i
Atès que la plaça inicialment reservada per a aquest infant ha estat finalment ocupada
per una darrera sol·licitud d’inscripció a la Llar;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Retornar al Sr. Gabriel Jerez Almirón l’import de 130 € corresponent a la
matrícula del seu fill xxxxxxxxxxxxxxxxxxa la Llar d’infants municipal, tenint en compte
que ha renunciat a ocupar aquesta plaça.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem setè.- Acord per a l’adquisició de diversos electrodomèstics i material per
a la Llar d’infants
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat d’adquirir divers material per a
l’equipament de la Llar d’infants municipal, adopta el següent ACORD amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Adquirir a l’empresa Suministros Girona, S.L. el següent material per a la Llar
d’infants:
.- Una rentadora pel preu de 414,41 € (Quatre-cents catorze euros amb quaranta-un
cèntims), més IVA.
.- Un aparell microones per al menjador escolar pel preu de 101,11 € (Cent un euros
amb onze cèntims), més IVA.
.- Un minipimer per al menjador escolar pel preu de 34,75 € (Trenta-quatre euros amb
setanta-cinc cèntims), més IVA.
.- Plats, gots i coberts per al menjador escolar pel preu de 400,67 € (Quatre-cents
euros amb seixanta-set cèntims), més IVA.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem vuitè.- Acord per a l’adquisició de material per a les activitats del pavelló
esportiu
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat d’adquirir divers material de fitness per
a les activitats esportives que es porten a terme al pavelló municipal d’esports i atesa
la necessitat de construir una plataforma de fusta per a la sala de musculació del
mateix pavelló, adopta el següent ACORD amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer.- Adquirir a Decathlon el següent material per a les activitats esportives del
pavelló municipal d’esports: manuelles, màrfegues i pilotes,pel preu de 553,50 € (Cinccents cinquanta-tres euros amb cinquanta cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Adquirir a Esports Josep de Figueres cordes elàstiques per a les activitats
esportives del pavelló municipal d’esports,pel preu de 173,40 € (Cent setanta-tres
euros amb quaranta cèntims), IVA inclòs.
Tercer.- Adquirir les barres de fitness i el suport per emmagatzemar-les a la Sra.
Iolanda Castellano Garriga pel preu de 280 € (Dos-cents vuitanta euros), IVA inclòs.

Quart.- Encomanar a Joan Andreu Fuster, S.L. la realització d’una plataforma per a les
peses de la sala de musculació pel preu de 100,30 € (Cent euros amb trenta cèntims),
IVA inclòs.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem novè.- 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
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES JULIOL 2011

Import
14.942,68 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESTRIS JULIOL

1.011,79 €

NARCIS PASCUAL BARCELO, DESBROSSAMENT JUNY JULIOL

3.964,80 €

GAM, GRUP ELECTROGEN FESTA SANT PERE I 01 A 03 JULIOL
BEXBE SERVEIS, LLOGUR VESTUARIS I BAR FUTBOL JULIOL
BEXBE SERVEIS SLU, 2 VESTIDORS CAMP FUTBOL JULIOL
BEXBE SERVEIS SLU, MODUL SOCORRISME PLATJA

808,91 €
1.451,40 €
885,00 €
271,40 €

GERMANS COSTA, NETEJA PLATJA JULIOL

5.748,96 €

ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE, HAVANERES 11-08

1.200,00 €

BERNARDO GARCIA, ACTUA FESTIVAL DIA 06-08-2011

1.500,00 €

GRUP DE TEATRE ELENC, CORTINES ESCENARI CENTRE CIVIC
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA JARDINERIA I TAXES JULIOL

400,00 €
1.346,50 €

ENDESA, POL. 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

433,38 €

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

597,16 €

SPORT I SALVAMENT SLU, 50% RESTANT SOCORISME 2011

52.544,61 €

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM AGOST

236,00 €

YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, MANTENIMENT AGOST PAVELLO

240,00 €

ACTIESCOLA, LUDOTECA AGOST 2011

4.670,72 €

DAVID SANGLAS, KM MES D'AGOST

114,00 €

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

340,63 €

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT SECTOR BON PREU

116,43 €

ENDESA, POL: 40034613961 LA RAJOLERIA ESTACIO BOMBEIG

97,20 €

ENDESA. POL: 40034125154 4 VENTS
ENDESA, POL: 40035153006 DEPURADORA MAS SOPES

22,92 €
128,73 €

ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. SANT ANTONI

15,94 €

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

48,51 €

ENDESA, POL: 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC
ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

158,19 €
34,36 €

ENDESA, POL: 40034331420 DISPENSARI

118,86 €

ENDESA, POL: 40034125469 C. ESCOLES

31,73 €

MAQUINARIA PLANAS SLU, LLOGUER HIDRONETEJADORA

53,10 €

BEXBE SERVEIS, LLOGUER MODUL SOCORRISME PLATJA AGOST

271,40 €

BEXBE SERVEIS, LLOGUER 2 VESTUARIS FUTBOL AGOST

885,00 €

BEXBE SERVEIS, LLOGUER VESTIDORS BAR FUTBOL AGOST
JOAN GALI COSTAL, GRUA AGOST

1.451,40 €
351,00 €

PNEUMATICS POU SL, REPARACIO RODES COTXE 6161DLM

387,63 €

COPISTERIA ESTEVE, TRIPTICS COLOR HIVERN ACTIVITATS

304,00 €

E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA AGOST

106,45 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI PANY WC FUTBOL
ORQUESTRA DE CAMBRA L'EMPORDA, CONCERT 11 DE SETEMBRE

76,85 €
1.200,00 €

ORQUESTRA DE CAMBRA DE L'EMPORDA, CONCERT 20-08-2011

2.000,00 €

CARME VICH PASCUAL, HONORARIS ARQUITECTE AGOST

2.144,89 €

GROS MERCAT, AIGUA BRIGADA

20,79 €

GROS MERCAT, AIGUA BRIGADA

13,61 €

FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
ASSOCIACIO BALL DE NIT, COBLA BISBAL JOVE 25-08-2011
QUIM BONAL SARRO, ACTUA ESTIU 13-8-2011
FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM SETEMBRE
JOSEP MARIA NAVARRA XARLES, MATERIAL ENLLUMENAT JULIOL
ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

98,41 €
850,00 €
1.000,00 €
236,00 €
2.757,37 €
128,87 €

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

20,01 €

ENDESA, POL. 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

10,81 €

ENDESA, POL. 40034644941 SERV SOCIALS

61,11 €

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLES

99,38 €

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

433,38 €

VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES DEL 15-07-2011 A 14-08

277,71 €

LAVANDERIA EL CISNE, NETEJA SAMARRETES KITE

96,76 €

LAVANDERIA EL CISNE, NETEJA 26 SAMARRETES KITE

61,36 €

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR JULIOL
VODAFONE, TELEF DEPENDENCIES MUNICIPALS DEL 15-07
VODAFONE, TELEF DEPENDENCIES MUNICIPALS DEL 14-07

25.396,48 €
925,21 €
35,28 €

WURTH, MATERIAL BRIGADA DISCS CINTES AILLANTS I ALTRES

369,08 €

AIRTEM, REPARA AIRE CONDICIONAL AJUNTAMENT

264,72 €

PINTURES BENET ROIG, PINTAR ESCOLA

3.994,30 €

SERVEIS 95 SL, CD I VIGILANCIA BEBES LLAR D'INFANTS

123,99 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, TALLAR PALS CTRA GAVIOTA

29,50 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, TREBALLS PAVELLO EQUIP MUSICA

34,22 €

UNIVERSAL GAS WORKS, GAS PAVELLO DEL 20-07 A 16-08

13,56 €

AQUALIA, PASSAR RATA CTRA TORROELLA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA

354,20 €
96,04 €

DISBOSCH, MATERIAL MAQUINA NETEJA PAVELLO

116,11 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL COL.LOCA PILONES

266,51 €

FRAQUE SL, BOSSES ESCOMBRARIES

382,32 €

GIROD, SENYALITZACIO CARREGA I DESCARREGA 5 UNITATS

189,57 €

CONSELL D'INICIATIVES MEDI AMBIENT, QUOTES 2011

264,00 €

RETOLS EMPORDA, MONOLIT OF DE TURISME

585,28 €

TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972520298 ALARMA AJUNTAMENT

17,88 €

TELEFONICA DE ESPAÑA , TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL

17,08 €

MATERIALS SANT PERE SL, CAMIO GRUA LLUMS CAMP DE FUTBOL
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA AGOST
JOSE ANTONIO ORTIZ MOROTE, PAVIMENT C. ESTANY

265,50 €
8,56 €
3.643,52 €

JUAN FCO CAMACHO NAVES, VIDRES ESCOLA

4.514,28 €

MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN, ANTICONGELANT

17,70 €

FORMIGONS CURANTA, FORMIGO CAMINS

537,49 €

MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA MOTOR NISSAN

518,33 €

ARIDS CURANTA, SUB BASE CAMI DE L'ESTANY

188,13 €

JOAN PLANAS SLU, MOTOSERRA I HIDRONETEJADORA

1.354,39 €

ARIDS CURANTA, ABOCADOR RUNA CAMI ESTANY

26,90 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,55 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

