Ref. 19/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 20 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 (Tinents d’Alcalde).
Excusa la seva absència la Tinent d’Alcalde Sra. Ana Isern Font.
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 6 de setembre de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 6 de setembre
de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels
assistents.
Extrem segon.- Acord per a l’ampliació del servei de l’Oficina municipal de
Turisme durant el mes d’octubre, a mitja jornada.
Atès que s’ha vist la conveniència de mantenir obert el servei de l’oficina municipal de
turisme fins a la finalització del proper mes d’octubre, tenint en compte que alguns
establiments d’acampada del municipi encara resten oberts al públic i convé continuar
oferint informació als visitants;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Prorrogar l’obertura al públic de l’oficina municipal de turisme fins al 30
d’octubre de 2011, d’acord amb el següent horari:
De dimecres a divendres, des de les 10 fins a les 13 hores.
Dissabtes, de 10 a 13 hores i de 6 a 18 hores.
Diumenges, des de les 10 fins a les 14 hores.
Segon.- Prorrogar, amb aquesta finalitat, el contracte laboral subscrit pel nostre
Ajuntament amb la Sra. Caterina Berrocal Julià, amb DNI núm. 41.554.485-V, en
qualitat d’auxiliar de l’oficina municipal de turisme, a mitja jornada, fins a la data el 30
d’octubre de 2011.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem tercer.- 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. 65/2011.- Al Sr. Josep Rigall Adroher per a l’obertura d’un portal a la
façana del Carrer XXXXX de l’habitatge que té entrada pel Carrer XXXXXXXX núm.
XX. 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 que puguin resultar malmesos per les obres.

Expedient núm. 66/2011.- Al Sr. Ricardo Martí Girbent per al repàs d’un tros de la
façana de l’immoble situat al Carrer XXXXXXXX núm. XX. Condicions: a) Cal
presentar un aval de 256 € per refer els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per les obres; b) S’haurà de tenir en compte que, a l’hora de pintar, no
quedin restes de pintura al paviment de la via pública, la qual haurà de quedar
completament neta a l’acabar l’actuació.
Expedient núm. 67/2011.- Al Sr. Pere Coderch Quintà i a la Sra. Maria Àngels
Sanjosé Mataró per a la reforma de l’edifici situat al Carrer XXXXXXXXXXX núm. XX.
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
que puguin resultar malmesos per les obres; c) Abans de l’inici de les obres, cal donar
avís previ als serveis tècnics municipals; d) Qualsevol modificació en el projecte que
comporti un canvi substancial del mateix, haurà d’ésser objecte de sol·licitud de
modificació de la llicència municipal d’obres; e) La present llicència només dóna
autorització per a la reforma estructural i de la coberta de l’edifici; per a obres de
distribució, acabats i d’altres, caldrà sol·licitar una nova llicència municipal d’obres.
Expedient núm. 68/2011.- A la Sra. Eulàlia Rabella Comellas per a l’arranjament del
clavegueram dins de la finca situada al Carrer XXXXXXXXXXXX núm. XX. 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 que
puguin resultar malmesos per les obres.
Expedient núm. 69/2011.- A la Sra. Maria Carme Cordomí Julià per a la segregació
de la finca situada al Carrer XXXXXXXXXXXXXXXX núm. XX, de referència cadastral
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de 1.768 m2 de superfície total (Límits: Nord, amb C/
XXXXXXXX; Est, amb camí particular; al Sud, en la zona de l’habitatge per una
edificació entre mitgeres i en la zona de l’hort per una finca rústega amb la qual queda
separada per una línia de xipressos; Oest, pel camí del XXXXXX), de tal manera que
en resultin les finques següents: a) Finca A: De 1.135 m2 de superfície, neta
d’edificacions. Aquesta finca queda inclosa dins de l’àmbit del S.U.S-4 Sudoest, previst
al Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador. Límits: Nord, amb el C/
XXXXXXXXXXXXXX; Oest, amb el camí del XXXXXXXX; Sud, amb la línia de
xipressos; Est, amb una línia de 18,77 metres que la separa de la Finca B; b) Finca B:
De 633 m2 de superfície, on s’hi ubiquen l’habitatge principal a la cara Nord i un pati al
costat oest. És la finca resultant de treure els 1.135 m2 inclosos dins de l’àmbit del
S.U.S.-4. Condicions: a) La finca A 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 A 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; c) En el supòsit
que la finca matriu estigui gravada amb càrregues o servituds, caldrà respectar-les a la
finca segregada.
Expedient núm. 70/2011.- Al Sr. Josep Ayats Trilla per a l’arranjament de la teulada
de l’immoble situat a l’XXXXXXXXXXXX núm. XX. Condicions: a) Cal tenir en compte
que, en el supòsit que es canviïn bigues o qualsevol element estructural, caldrà aturar
les obres, presentar un projecte tècnic visat i obtenir la llicència municipal d’obres que
correspongui; b) 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; c) Cal presentar un aval de 256 € per refer els elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres.
Expedient núm. 72/2011.- Al Sr. Salvador Girbent Font per canviar el plat de dutxa a
l’habitatge situat al Carrer XXXXXXXXXXXX núm. XX. Condicions: 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.

Extrem quart.- Acord relatiu a la realització de treballs de conservació dels
embornals a la Urbanització L’Àmfora
Atès que s’ha vist la necessitat de portar a terme la reparació de diversos embornals
de la Urbanització L’Àmfora, els quals presenten desperfectes importants;
La Junta de Govern Local, a la vista del pressupost sol·licitat, amb el vot favorable de
la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar al Sr. Josep Costa i Costa, paleta, la realització dels treballs
necessaris per a la reparació dels embornals de la Urbanització L’Àmfora, els quals
consistiran en aixecar les peces de ferro, arrencar els marcs, adreçar-los, reparar els
caixons i tornar a clavar-los amb morter.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta actuació, la qual importa un total
de 720 € (Set-cents vint euros), IVA exclòs.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde perquè portin a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem quart.- Aprovació inicial del Projecte executiu de tancament de l’anella de
la xarxa de subministrament d’aigua potable i gas al nucli urbà, subvencionat pel
PUOSC-2012, i del Desglossat d’aquest projecte, corresponent a l’execució del
Sector 6, subvencionat amb un ajut extraordinari de la Diputació
Atès que, per part dels serveis tècnics municipals, ha estat redactat el projecte
executiu per a la realització dels treballs necessaris al tancament de l’anella de la
xarxa de subministrament d’aigua potable al nucli urbà de la població, a l’igual que de
la xarxa de subministrament de gas;
Atesa la importància d’aquest projecte, el qual té com a objectiu principal facilitar
l’accés a la xarxa d’aigua potable a tots aquells habitatges del nucli urbà de Sant Pere
Pescador que encara no en disposen; i
Atès que aquest accés és especialment urgent i necessari al sector anomenat de La
Mota de l’esmentat nucli urbà;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte executiu de tancament de l’anella de la xarxa
de subministrament d’aigua potable i gas al nucli urbà de Sant Pere Pescador,
redactat pels serveis tècnics municipals, el qual té un pressupost general d’execució
per contracta (PEC) de 82.746,63 € (Vuitanta-dos mil set-cents quaranta-sis euros
amb seixanta-tres cèntims).
Segon.- Sotmetre aquest projecte a exposició pública durant un termini de trenta dies,
a comptar des de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
Província, als efectes que pugui ésser examinat i puguin presentar-se les al·legacions
que s’estimin pertinents.
Tercer.- Determinar que, en el supòsit que no es presentin al·legacions durant aquest
termini, l’aprovació del projecte quedi elevada a definitiva, sense necessitat d’adoptar
cap acord ulterior.

Quart.- Aprovar inicialment el desglossat corresponent al sector de La Mota de
l’esmentat Projecte executiu, atesa la previsió que les obres corresponents a aquest
sector del nucli urbà siguin executades amb caràcter prioritari i urgent.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem cinquè.- Aprovació del Projecte d’adequació del paviment dels C/ Bon Aire
i Pau Casals, subvencionat amb un ajut extraordinari de la Diputació
Atès que, per part dels serveis tècnics municipals, ha estat redactat el projecte
executiu d’adequació del paviment dels Carrers Bon Aire i Pau Casals; i
Atès la conveniència d’aquesta actuació per tal de poder adequar uns carrers
especialment malmesos pel pas del temps;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte executiu d’adequació del paviment dels carrers
Bon Aire i Pau Casals de Sant Pere Pescador, redactat pels serveis tècnics
municipals, el qual té un pressupost general d’execució per contracta (PEC) de 29.940
€ (Vint-i-nou mil nou-cents quaranta euros).
Segon.- Sotmetre aquest projecte a exposició pública durant un termini de trenta dies,
a comptar des de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
Província, als efectes que pugui ésser examinat i puguin presentar-se les al·legacions
que s’estimin pertinents.
Tercer.- Determinar que, en el supòsit que no es presentin al·legacions durant aquest
termini, l’aprovació del projecte quedi elevada a definitiva, sense necessitat d’adoptar
cap acord ulterior.
Quart.- Autoritzar l’Alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem sisè.- Acord relatiu a l’anul·lació d’un gual permanent corresponent al
Carrer XXXXXXX núm. XX (Salvador Girbent Font)
Atès que el Sr. Salvador Girbent Font ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm.
2407/2011) que es doni de baixa el gual permanent núm. 19, situat a la façana de
l’immoble del Carrer XXXXXXXX núm. XX; i
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat informada favorablement la
sol·licitud del Sr. Girbent;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,a dopta el
següent ACORD:
Primer.- Donar de baixa el gual permanent núm. 19, situat a la façana de l’immoble del
Carrer XXXXXXXXXXX núm. XX.
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 setè.- Sol·licitud de la Sra. Judit Ferrer Bosch per a la col·locació d’un
mirall que permeti la sortida de vehicles del garatge situat a l’immoble del Carrer
Doctor Narcís Ciurana núm. 8
Atès que per part de la Sra. Judit Ferrer Bosch ha estat sol·licitat a aquest Ajuntament
(R.E. núm. 2328/2011) que sigui col·locat un mirall a l’altra banda del carrer, davant
del gual situat a l’habitatge del Carrer XXXXXXXXXXXXXX núm. XX, que permeti la

sortida dels vehicles amb seguretat des del garatge situat a la planta baixa d’aquest
immoble; i
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat informada favorablement
aquesta petició;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Col·locar un mirall que permeti la sortida de vehicles, amb seguretat, des del
garatge situat al Carrer XXXXXXXXXXXXXX núm. XX, tenint en compte que
l’aparcament de vehicles a la vorera impedeix que hi hagi la visibilitat suficient.
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.- Acord per a la realització dels treballs corresponents a la reparació
dels desaigües del Carrer Cavallers, a l’encreuament amb el Carrer Major
Atès que, d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals, s’ha detectat
que el tub de clavegueram situat al darrer tram del Carrer Cavallers, al seu
encreuament amb el Carrer Major, està malmès o enfonsat, amb la qual cosa tot sovint
s’originen problemes que requereixen la intervenció del camió rata; i
Atès que ha estat sol·licitat pressupost per portar a terme les obres de reparació
d’aquest tram de la xarxa de clavegueram;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Encomanar al Sr. Josep Costa i Costa, paleta, la realització dels treballs
necessaris per a la reparació de la xarxa de clavegueram al darrer tram del Carrer
Cavallers, al seu encreuament amb el Carrer Major. Aquests treballs consistiran en
obrir la rasa fins localitzar el desperfecte, substituir el tub per un de nou, tornar a tapar
la rasa, i traslladar la runa i els materials.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta actuació, la qual importa un total
de 650 € (Sis-cents cinquanta euros), IVA exclòs.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde perquè portin a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.

Extrem novè.- Aprovació del certificat final corresponent a l’execució per part de
CINPA, S.A. de les millores realitzades amb motiu de l’execució del Projecte de
regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer
del Carme
Atès que per part de la direcció tècnica de l’obra corresponent al Projecte de
regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer del
Carme de Sant Pere Pescador ha estat presentat al nostre Ajuntament el certificat
corresponent a l’execució de les millores que l’empresa adjudicatària CINPA, S.A.
havia de portar a terme segons l’acord d’adjudicació i el contracte; i
Atès que, d’acord amb el contingut d’aquest certificat i de la relació de treballs
efectuats que s’hi adjunta, l’import total de les millores realitzades és de 103.751,44 €,
IVA inclòs, el qual es correspon amb l’import ofertat per CINPA, S.A. en el procés de
licitació de l’obra;
La Junta de Govern Local, amb l vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar el certificat d’execució de les millores ofertades per l’empresa
CINPA,S.A. en l’adjudicació de les obres corresponents al Projecte de regeneració
urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer del Carme de Sant

Pere Pescador, el qual importa un total de 103.751,44 € (Cent tres mil set-cents
cinquanta-un euros amb quaranta-quatre cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde perquè portin a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem desè.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 7 corresponent als
vestidors del camp d’esports
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 7 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. 7 corresponent al Projecte de construcció
dels vestidors del camp municipal d’esports, la qual importa un total de 146.145,76 €
(cent quaranta-sis mil cent quaranta-cinc euros amb setanta-sis 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 onzè.- Acord per a l’ampliació de l’horari d’atenció al públic dels diversos
serveis administratius de la Casa consistorial, de tal manera que aquest s’iniciï a
les 9 del matí
La Junta de Govern Local, atesa la conveniència d’ampliar l’horari d’atenció al públic a
les dependències administratives municipals de tal manera que aquest s’iniciï a les
nou del matí enlloc de les deu, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Primer.- Determinar que l’horari d’atenció al públic a les dependencies administratives
ubicades a la casa consistorial s’iniciï a les nou del matí, enlloc de les deu com fins
ara, i que es perllongui fins a les 14 hores.
Segon.- Que aquest nou horari d’atenció al públic s’iniciï el dilluns 3 d’octubre de 2011.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem dotzè.- Sol·licitud de l’enginyer tècnic municipal per a l’assistència a un
Curs sobre Plans d’Autoprotecció d’edificis
La Junta de Govern Local, atesa la sol·licitud formulada en aquest sentit per part del
enginyer tècnic municipal Sr. Narcís Juny Espelt, adopta el següent ACORD amb el
vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Satisfer la despesa corresponent al 50% del cost d’inscripció a un Curs sobre
redacció de Plans d’autoprotecció d’edificis, organitzat pl Col·legi d’Enginyers Tècnics
de Girona.
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.- Sol·licitud de la treballadora Sra. Vera Sandra Borges per a la
concessió d’una llicència per assumptes personals, sense retribució
Atès que per part de la Sra. Vera Sandra Borges Silva, contractada laboralment en
qualitat de netejadora d’edificis municipals, ha estat sol·licitat a aquest Ajuntament

(R.E. núm. 2347/2011) que li sigui concedida una llicència per assumptes personals,
sense cap retribució, des de la data del 21 de desembre de 2011 fins al 9 de gener de
2012;
Atès el que disposa l’article 149, 2 del Reglament del personal al servei de les entitats
locals (Decret 214/1990, de 30 de juliol) pel que fa a aquesta modalitat de llicència; i
Atès que no existeixen necessitats del servei que impedeixin la concessió d’allò que
sol·licita la Sra. Borges;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Vera Sandra Borges da Silva una llicència per a assumptes
propis, sense retribució, per al període comprès entre el 21 de desembre de 2011 i el 7
de gener de 2012.
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 catorzè.- Aprovació dels pressupostos per a la retolació de les diverses
dependències de la Llar d’infants i per a l’adquisició de protectors per a les
cantoneres de les columnes del pati d’aquest equipament escolar
La Junta de Govern Local, a la vista dels pressupostos presentats, adopta el següent
ACORD amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Encomanar a Rètols Empordà la confecció de nou plaques d’alumini retolades
de 36 x 5 cms. i d’una placa de directoris de 55 x 25 cms. per a la senyalització de les
diverses dependències de la Llar d’infants; tot aprovant la despesa corresponent a
aquesta comanda per import de 318 € (Tres-cents divuit euros), IVA no inclòs.
Segon.- Encomanar a Hiper Escola Girona, S.L. el subministrament de sis protectors
per a les columnes exteriors de la Llar d’infants i tres protectors de cantonera per a
aquest mateix edifici; tot aprovant la despesa corresponent a aquesta comanda per
import de 796,04 € (Set-cents noranta-sis euros amb quatre cèntims), IVA inclòs.
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 quinzè.- Sol·licitud de la Sra. Julita Fort Vilarrasa per al traspàs de la
titularitat d’un nínxol del cementiri municipal
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la titularitat
dels nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen seguidament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat dels nínxols
del Cementiri Municipal que també es detallen:
Titular
Situació del nínxol
Julita Fort Vilarrasa
Nínxols núm.X, Pisos XXXX i XXX, del
Departament XXXXX
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat dels nínxols
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 dels nínxols.
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 setzè.- Acord per a la contractació durant el curs 2011-2012 dels serveis
dels professionals que porten a terme les activitats esportives i similars al
pavelló esportiu
Atesa la programació d’activitats físico-esportives que, des del servei d’esports, s’ha
preparat per a la seva realització al pavelló municipal d’esports durant el curs 20112012; i
Atès que, per portar-la a terme, cal la contractació dels serveis de diversos
professionals per impartir les classes programades;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Contractar els serveis dels professionals que es relacionen a continuació per
impartir les activitats que s’han programat al pavelló municipal d’esports de la nostra
localitat durant el curs 2011-2012 (Des del mes d‘octubre de 2011 fins al mes de juny
de 2012):
a) Sra. Iolanda Castellano Garriga per impartir les classes de Pack Fitness, els
dilluns i dimecres, des de les 19,30 h. fins a les 21,20 h.; i els dimarts i dijous,
des de les 19,30 h. fins a les 20,20 h.; pel preu de 25 €/h els dilluns i dimecres i
30 €/h els dimarts i dijous.
b) Sr. Antoni Segura per a impartir les classes de Spinning, els dimarts i dijous,
des de les 21 h. fins a les 22 h.; pel preu de 70,8 €/h, IVA inclòs.
c) L’entitat Fisio L’Escala per impartir les classes d’activitat física per a la gent
gran, els dimecres, des de les 18 h. fins a les 19 h.; pel preu de 975 € tot el
curs.
d) Sra. Montserrat Clos per impartir les classes de ioga els dimarts i dimecres, des
de les 15,10 h. fins a les 16,40 h.; i els dimecres, des de les 20 h. fins a les
21,30 h., pel preu de 30 €/hora i mitja.
e) Sra. Sonja Erkel per impartir les classes de Tai-xi els dilluns, des de les 20 h.
fins a les 21,30 h.; els dimecres, des de les 9,30 h. fins a les 11 h., i els dijous,
des de les 20 fins a les 21,30 hores; pel preu de 30 €/hora i mitja.
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 per a la contractació durant el curs 2011-2012 dels serveis
dels professionals que porten a terme les activitats lúdiques i culturals al casal
Atesa la programació d’activitats culturals i educatives que, des de l’àrea de cultura i
ensenyament, s’ha preparat per a la seva realització al Casal durant el curs 20112012; i
Atès que, per portar-la a terme, cal la contractació dels serveis de diversos
professionals per impartir les classes programades;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Contractar els serveis dels professionals que es relacionen a continuació per
impartir les activitats que s’han programat al Casal de la nostra localitat durant el curs
2011-2012 (Des del mes d‘octubre de 2011 fins al mes de maig de 2012):
a) Centre de formació teatral “El Galliner” per a la realització d’un curs de teatre
per a nens, els divendres, des de les 17,15 h. fins a les 19,15 h., d’octubre a
maig, pel preu de 504 €/mes.
b) Centre de formació teatral “El Galliner” per a la realització d’un curs de teatre
per a joves, els divendres, des de les 19,30 h. fins a les 21,30 h., d’octubre a
maig, pel preu de 686 €/mes.

c) Sr. Domènec Ludeña per impartir les classes del curs avançat de noves
tecnologies, els dimarts, des de les 15 h. fins a les 16,30 h, tot iniciant-se el 8
de febrer i amb una durada de 10 sessions.; pel preu de 400 € tot el curs.
d) Sra. Montserrat Clos per impartir les classes de ioga els dimarts i dimecres, des
de les 15,10 h. fins a les 16,40 h.; i els dimecres, des de les 20 h. fins a les
21,30 h., pel preu de 30 €/hora i mitja.
e) Sra. Sonja Erkel per impartir les classes de Tai-xi els dilluns, des de les 20 h.
fins a les 21,30 h.; els dimecres, des de les 9,30 h. fins a les 11 h., i els dijous,
des de les 20 fins a les 21,30 hores; pel preu de 30 €/hora i mitja.
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.- Aprovació de despeses
La Junta de Govern Local, amb l vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’ACORD d’aprovar les factures que es relacionen a continuació:
XXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

413,39 €

XXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

733,36 €

XXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXXXXXXX, DESPESES LOCOMOCIO ESTIU

148,50 €

XXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

427,72 €
84,15 €
42,72 €

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

691,88 €

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

403,22 €

XXXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

7,91 €

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

480,65 €

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

177,92 €

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

328,59 €

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

614,02 €

ENDESA, POL: 401656654 CAMP DE FUTBOL

576,63 €

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT C. PROVENÇA

583,63 €

ENDESA, POL. 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

498,81 €

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLÓ

117,80 €

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

577,24 €

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

54,99 €

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

72,59 €

ENDESA, POL: 40034399278 JONCAR CANTONADA NORD

122,39 €

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

175,38 €

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

597,16 €

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUEMAN LA CAPELLA

340,63 €

GROS MERCAR, AIGUES MUSICS I BRIGADA
GERMANS COSTA, NETEJA PLATJA AGOST

32,43 €
5.133,00 €

GIROD, SENYALITZACIO

138,77 €

AITERM, MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT

110,05 €

CREU ROJA DE FIGUERES, TRANSPORT ADAPTAT AGOST 2011

131,94 €

ARIDS CURANTA, TONES ABOCADOR RUNES CAMI ESTANY
FORMIGONS CURANTA, CAMI ESTANY

7,43 €
38,35 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, PAVELLO SUPORT PESOS
ASSOCIACIO MARXANTS, CONTROL MERCAT DESEMBRE 2010

118,00 €
580,50 €

ASS DE MARXANTS, CONTROL MERCAT GENER-FEBRER-MARÇ-ABRIL

1.161,00 €

ASS DE MARXANTS, CONTROL MERCAT ABRIL-MAIG-ESTIU 2011

5.059,80 €

ASS DE MARXANTS, MARCATGE ESTIU

1.256,72 €

CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO AGOST

444,07 €

CARME VICH, 50.6% COORDINACIO SEG SALUT VESTIDOS

1.262,64 €

CARME VICH, 50.66% DIRECCIO OBRA VESTIDORS

5.687,60 €

AITERM SL, MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT CASAL

17,70 €

TEIXITS GALLEGO, 210 M SENYERA 11 SETEMBRE

445,50 €

FRAQUE SL, MATERIAL WC VESTUARIS FUTBOL

531,71 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI PANY FUTBOL

114,22 €

PAPER TISORES, MATERIAL LLIBRES LLAR D'INFANTS
LAVANDERIA EL CISNE, NETEJA CORTINES ESCOLA

53,82 €
169,92 €

GROS MERCAT, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

96,92 €

SERVICENTRE, DIPOSIT AIGUA REGAR BRIGADA

70,80 €

M TERESA PLANAGUMA PLANAS, ESTELADA AJUNTAMENT

39,90 €

SERSALL 95 SL, SERVEI RECOLLIDA ESTRIS AGOST

1.011,79 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES AGOST

14.942,68 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA JARDINERIA AGOST

492,31 €

SERSALL 95 SL, TAXES JARDINERIA AGOST

557,11 €

ADRIA GASAU SALO, DINAR ELECCIONS MESA

33,00 €

COPISTERIA ESTEVE, FOTOCOPIES COLOR 200 U

138,00 €

ENDESA, POL. 40034646889 ENLLUMENAT SECTOR BON PREU

166,00 €

ENDESA, POL. 40034613961 LA RAJOLERIA ESTACIO BOMBEIG

107,09 €

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA
ENDESA, POL. 40034125154 4 VENTS
ENDESA, POL: 401680244 BOMBA MAS SOPES
ENDESA, SALA NOVA POL: 401655116
ENDESA, POL: 401805007 ENLLUMENAT AV EMPORDA

68,68 €
336,62 €
27,82 €
494,20 €
449,84 €
1.107,98 €

ENDESA, POL: 401680206 ENLLUMENAT C. ESCOLES

356,83 €

ENDESA, POL; 40034331420 DISPENSARI MEDIC

127,78 €

ENDESA, POL: 40034242574 ESCOLES

114,41 €

ENDESA, POL. 40034346736 ESTACIO BOMBEIG LA CAPELLA

43,01 €

ENDESA, POL: 4034655941 SERV SOCIALS

22,48 €

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

10,81 €

ENDESA, POL 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

22,01 €

ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES

23,97 €

ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLES

31,73 €

ENDESA, POL: 401805064 ENLLUMENAT CAMP DEL CLOS

563,39 €

ITEC, MANTENIMENT PROGRAMA TECNICS

200,60 €

DISBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI
BEXBE SERVEIS SLU, MODUL SOCORRISME 01-09 A 07-09
JOSEP MARIA CORTADA, DESPESES VIATGE GIRONA URBANISME
PAQUITA RIU, NETEJA ESGLESIA

31,32 €
298,45 €
20,80 €
100,00 €

BLINKER, GUANTS NYLON BRIGADA

285,68 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 ALARMA AJUNTAMENT

17,74 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL

17,08 €

IMATGE I SO, CINEMA CARRER I NITS ESTIU

3.640,30 €

MARTERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO

32,70 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL LLAR D'INFANTS

464,41 €

MATERIALS SANT PER SL, MATERIAL BRIGADA AGOST

227,35 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA AGOST

28,90 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA AGOST

283,15 €

MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA NISSAN

678,45 €

AQUALIA , AIGUA 2N TRIM 4 VENTS

29,22 €

HACHETTE FILIPACCHI SL, SUSSCRIPCIO FOTOGRAMAS BIBLIOTECA

27,00 €

DAVID SANGLAS, LOCOMOCIO MES DE MAIG

95,00 €

MUSSAP, ASSEGURNAÇA VEHICLE 6161DLM

420,81 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA SETEMBRE

336,64 €

XXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

433,60 €
490,97 €

XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

411,75 €

XXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORDINARIES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO HORES EXTRAORDINARIES

678,77 €

XXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

148,50 €

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

939,39 €

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

