Ref: 26/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 29 de desembre de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,00 hores.
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras,
Dolors Ferrer Canals i la Sra. Ana Isern Font (Tinents d’Alcalde).

Maria

Oients: Lluís Font Massot, Pere Bonavia Gummà, Blai Bahí Larios, Marina
Barceló Fàbregas (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.

Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la sessió del
dia 12 de desembre de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 12 de
desembre de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon: Acord d’encàrrec del dossier de candidatura de la platja a
la Bandera Blava, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Atès que des de l’ADEAC s’ha obert la campanya corresponent a les
candidatures per obtenir la Bandera Blava per l’estiu 2012.
Atès que des de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, han ofert els seus serveis per tal d’elaborar el dossier per a la
candidatura de la platja a la Bandera Blava.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acord:
Primer.- Encarregar a l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà la redacció del dossier per a la candidatura de la platja de Can Sopa i
Can Martinet de Sant Pere Pescador a la Bandera Blava.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
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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
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present llicència d’obres.
11è.- Des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre no es poden realitzar obres a la
via pública, ni d’excavació, ni de moviments de terres, ni d’obres majors en
general, llevat d’acabats interiors.
12è.- Quan la llicència municipal d’obres faci referència a la realització de
noves construccions, a l’ampliació, rehabilitació o reforma de construccions
existents; sigui parcial o total, a la demolició o enderrocament de construccions,
o a la modificació de l’ús o destí d’edificis i instal·lacions, el titular de la llicència
estarà obligat a comunicar-ho al Servei de Cadastre Immobiliari de Girona.
13è.- En el supòsit que, per a la realització de les obres, sigui necessari ocupar
la via pública amb maquinària, bastida o materials, haurà de sol·licitar la
corresponent autorització municipal amb una antelació mínima de 10 dies
respecte a la data d’inici de l’ocupació.
Expedient núm. 27/2011.- Al Sr. Miquel Gómez Forns, per a la construcció
d’una caseta de motor al Polígon x, Parcel·la xxx del Cadastre de Béns
Immobles de naturalesa rústica de Sant Pere Pescador, amb la finalitat de
guardar-hi les eines i motor per al camp. 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)
Caldrà tenir en compte que la caseta no pot sobrepassar les mides de 2x3 m
de base i els 2,5 m d’alçada. La caseta està situada fora de l’afectació dels
100m del rec Sirvent.
Expedient núm. 56/2011.- Al Sr. Damian Arquillo Abbeloos per a la
construcció d’una nau rectangular coberta de 38,00m d’allargada per 10,00 m
d’amplada (380m2), d’una superfície útil de 358,72 m2, per a ús de magatzem
agrícola situada al Polígon xx, Parcel·la xxx del Cadastre de Béns Immobles de
naturalesa rústica de Sant Pere Pescador. Condicions: a) Cal presentar un aval
de 1.094 € per a refer els elements d’urbanització en cas de resultar malmesos;
b) Cal aportar una fiança de 351,68 € per a garantir la correcta destinació del
residus de construcció i enderroc d’acord amb l’Ordenança Municipal per a la
gestió de runes i terres; c) S’ha de donar compliment a l’Article 247 PGOU on
diu que ‘’Les intervencions en sòl No Urbanitzable hauran d’assegurar el
respecte a les condicions naturals i paisatgístiques de l’entorn on es
situen...’‘En sòl no urbanitzable no es podran realitzar altres construccions que
les destinades a explotacions agrícoles que estiguin en relació amb la
naturalesa i el destí de la finca...’; d) Es concedeix aquesta llicència únicament
per a les obres esmentades en la sol·licitud (nau agrícola i tanca); e) Cal avisar
als serveis tècnics municipals abans i en finalitzar l’obra; f) Caldrà aportar el
certificat final del tècnic; g) Els serveis tècnics municipals podran inspeccionar
les obres previ avís a la propietat.
Expedient núm. 94/2011.- Al Sr. David Sánchez Romero per a la instal·lació
d’una caseta de fusta prefabricada de 2x2.5 m situada al Polígon xx, Parcel·la
xxx del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de Sant Pere
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Pescador. Condicions: a) Cal que la caseta estigui instal·lada fora de la franja
dels 6 m de servitud de costes respecte el riu Fluvià; b) Cal presentar un aval
de 120 € per a garantir la correcta destinació dels residus de construcció,
d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres.
Expedient núm. 97/2011.- Al Sr. Jesús Manuel Fernández Núñez per a la
reforma interior i de la terrassa de l’immoble situat a xxxxxxxxxxxxx.
Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança
municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un aval de 256 € per
refer els elements d’urbanització, en el supòsit que resultin malmesos durant
l’execució de les obres; c) Aquesta llicència és només per a les obres
esmentades en la sol·licitud.
Expedient núm. 100/2011.- A Restaurant Ca la Teresa, S.L. per a reformes
interiors consistents en canviar el paviment interior i la reforma dels lavabos en
el Restaurant Ca la Teresa, situat xxxxxxxxxxxxxx. Condicions: a) Cal aportar
una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de
runes i terres; b) Cal presentar un aval de 256 € per refer els elements
d’urbanització, en el supòsit que resultin malmesos durant l’execució de les
obres; c) Aquesta llicència és només per les obres descrites en aquesta
sol·licitud.
Expedient núm. 101/2011.- A la Sra. Anna Mª Casals Fernández per a
arreglar la paret de tanca, situada a xxxxxxxxxxxxxxx. Condicions: a) Cal
aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de
runes i terres; b) Cal presentar un aval de 256 € per refer els elements
d’urbanització, en el supòsit que resultin malmesos durant l’execució de les
obres; c) S’ha de tenir en compte que si es pinta la tanca no quedin restes de
pintura al terra, i un cop acabada l’actuació, la via pública ha de quedar
completament neta.
Expedient núm. 102/2011.- Al Sr. Bert Jan Ten Kate per canviar rajoles de
l’habitatge, situat a xxxxxxxxxxxxxx. 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) Aquesta
llicència és només per a les obres esmentades a la sol·licitud.
Expedient núm. 103/2011.- Al Sr. Jordi Martí Deulofeu per a la instal·lació de
calefacció a l’habitatge situat al xxxxxx.
Expedient núm. 104/2011.- A la Sra. Anna Isern Font per a la col·locació d’un
tancament d’alumini a l’habitatge, situat a xxxxxxxxx. 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
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runes i terres; b) Aquesta edificació es troba fora d’ordenació atès que es troba
inclosa dins d’un àrea de planejament pendent d’executar i nomes ‘s’autoritzen
obres que comportin reparacions ordinàries que exigeixen la higiene, l’ornat i la
conservació de l’immoble; c ) El valor de les obres que s’autoritzen no serà en
cap cas compensat en els expedients expropiatoris, de reparcel·lació o de
compensació. (art.60 PGOU); d) Aquesta autorització només dona dret a les
obres descrites en aquesta sol·licitud; e)Aquesta llicència és només per a les
obres esmentades a la sol·licitud.
Extrem quart: Acord relatiu a l’anul·lació d’un gual permanent
corresponent al Carrer Empori núm. 3.
Atès que la Sra. Neus Àvila ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm.
2886/2011) que es doni de baixa el gual permanent núm. 109, situat entre dos
portals del carrer xxxxxxxxxxxxxx.
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat informada
favorablement la sol·licitud de la Sra. Neus Àvila Abras.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acord:
Primer.- Donar de baixa el gual permanent núm. 109, situat entre dos portals
del carrer Empori número 3.
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 cinquè: Comunicació de l’activitat de venda de llanes i
complements a exercir per la Sra. Olga Roussinova al Carrer Carme núm.
6
Atès que la Sra.Olga Roussionva, amb NIE núm. XXXXXXX, ha comunicat a
aquest Ajuntament en data 11 d’octubre de 2011 (Expedient núm. 2011/13Comunicació) l’inici de l’activitat de venda de llanes i complements a exercir per
la Sra. Olga Roussinova al xxxxxxxx.
d’aquest 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 la
Sra. Olga Roussinova, amb NIE núm.XXXXXXX, exercirà l’activitat de venda de
llanes i complements a exercir per la Sra. Olga Roussinova al Carrer xxxxxxxx
d’aquest municipi;
Segon.- Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
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Tercer.- Notificar a l’interessada el present acord.
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 sisè: Acord de transmissió d’una llicència de taxi a favor del Sr
Mario Garcia Cànoves
Atès que la Sr. José Fernando Moya Martínez, titular d’una llicència municipal
de taxi segons l’acord adoptat per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador en sessió de data 4 de maig de 2006, ha sol·licitat a
aquest Ajuntament (R.E. núm. 3086/2011) que li autoritzi la transmissió
d’aquesta llicència a favor del Sr. Mario García Cànoves, el qual adscriuria a la
prestació d’aquest servei el vehicle, marca Mercedes Vito, matrícula xxxxxx, i,
Atès que es compleixen les prescripcions establertes a l’article 10 de la Llei
19/2003 del Taxi pel que fa a la transmissió de les llicències per prestar els
serveis urbans de taxi;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència municipal de taxi del Sr.
José Fernando Moya Martínez a favor del Sr. Mario Garcia Canovas, amb DNI
núm. 46608856T, el qual adscriurà a la prestació d’aquest servei el vehicle,
marca Mercedes Vito, matrícula xxxxxx.
Segon.- Establir com a condició per a la present autorització que el Sr. Mario
García Cànoves presenti la documentació corresponent al canvi de nom del
vehicle Mercedes Vito, matrícula xxxxxxx, i de la seva corresponent
assegurança.
Tercer.- 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 setè: Bonificació del IVTM per a un vehicle d’una antiguitat
superior a 25 anys propietat del Sr Narcís Sureda Pujadas.
Atès que el Sr. Narcís Sureda Pujadas ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E.
núm. 3186/2011) l’aplicació d’una bonificació del 100% de la quota de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) sobre un vehicles de la seva
propietat, tenint en compte que té més de vint-i-cinc anys d’antiguitat; i
Atès el que disposa l’article 95,6 c) del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i
l’article 5.3 de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador sobre
l’IVTM, en relació a l’aplicació de la bonificació sol·licitada;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Sr. Narcís Sureda Pujadasà una bonificació del 100% de la
quota de l’IVTM, a partir de l’exercici econòmic de 2012, corresponent al
vehicle de la seva propietat matrícula xxxxxxx, marca Renault. model R5 GT
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Segon.- 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 vuitè: Acord relatiu a la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa en el procediment de l’adjudicació del les obres de
construcció d’un sistema de drenatge pel carrer Sant Sebastià.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 d’octubre de 2011, va
adoptar l’acord d’ aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a
la contractació de les obres del Projecte constructiu d’un sistema de drenatge
pel carrer Sant Sebastià del nucli urbà de Sant Pere Pescador i la convocatòria
del procediment negociat amb publicitat per a l’adjudicació d’aquestes obres,
de conformitat amb els articles 161.2 i 126.4 de la LCSP.
Atès que, la mesa de contractació, reunida en data de 30 de novembre de
2011, a la vista de l’informe emès pel Servis Tècnics municipals, ha acordat
proposar l’adjudicació d’aquestes obres a l’empresa XAVIER ALSINA SA, tenint
en compte que és la que presenta l’oferta més avantatjosa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acord:
Primer- Determinar com a oferta econòmicament més avantatjosa en el
procediment de l’adjudicació del les obres de construcció d’un sistema de
drenatge pel carrer Sant Sebastià la presentada per l’empresa Xavier Alsina
SA, pel preu de 286.268,00 € (Dos-cents vuitanta-sis mil dos-cents seixantavuit euros), iva inclòs, més la realització de millores valorades per un import de
24.000,00 € (vint-i-quatre mil), iva no inclòs.
Segon- Requerir a XAVIER ALSINA SA Per tal que, dintre del termini de deu
(10) dies hàbils a comptar des del dia següent de la recepció del present acord,
presenti la següent documentació:
Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb al Seguretat Social.
Resguard de la garantia definitiva. Quan així s’admeti en el quadre de
característiques, la constitució d’aquestes garanties es podrà acreditar
per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
D’acord amb el que disposa l’article 53.2 de la Llei, la documentació
acreditativa que l’adjudicatari disposa dels mitjans materials i personals
que específicament hagi d’adscriure a l’execució del contracte.
Document acreditatiu de la cobertura, mitjançant assegurança de
responsabilitat civil dels danys que puguin causar-se a persones i béns
derivats de l’execució del contracte, durant la vigència del contracte.
Tercer- Posar en coneixement de XAVIER ALSINA SA que, si no es
complimenta adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que ha retirat la seva oferta, procedint-se a requerir la mateixa documentació al
licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
Quart.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
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Extrem novè: Acord de subscripció d’un préstec de 125.000 € amb La
Caixa per al finançament de l’aportació municipal en el projecte de
drenatge d’aigües pluvials al Carrer Sant Sebastià.
Atesa la previsió del nostre Ajuntament per a l’execució de les obres
corresponents al Projecte constructiu d’un sistema de drenatge pel carrer Sant
Sebastià del nucli urbà de Sant Pere Pescador, aprovat definitivament pel Ple
municipal en sessió de data 28 d’octubre de 2011;
Atès que el pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2012 contempla, a
la partida de despesa núm. 452/609, l’execució de les referides obres amb una
previsió de 400.000 € (Quatre-cents mil euros);
Atès que aquest mateix pressupost recull la previsió de finançament de l’obra,
mitjançant una subvenció de 200.000 € (Dos-cents mil euros) provinent del
Consorci de la Costa Brava, d’acord amb el conveni que signà amb el nostre
Ajuntament en data de 19 de maig de 2009, i una aportació municipal de la
mateixa quantitat, la qual provindrà d’un préstec a llarg termini a subscriure
amb una entitat bancària;
Atès que la Junta de Govern reunida en data d’avui, ha aprovat l’adjudicació de
les obres a l’empresa Xavier Alsina SA, per un import de 286.268,00 €;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Subscriure amb Caixabank, S.A., sucursal de Sant Pere Pescador, un
préstec de 125.000,00 € (Cent vint-i-cinc mil euros), amb un termini
d’amortització de 108 mesos i 12 mesos de carència, amb un índex de sortida
de Euríbor 1 any més 4%, comissió d’obertura 0.75% i comissió d’amortització i
cancel·lació anticipada 1.5%.
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 desè: Propostes de baixa de rebuts de recaptació per prescripció.
Atès el llistat núm. 13/2011 de propostes de Baixes de rebuts per prescripció;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acord:
Primer.- Donar de baixa els rebuts relacionats al Llistat núm. 13/2011 pels
Serveis de Tresoreria Municipal, el qual importa un total de 21.755,47 € (vint-iun mil set-cents cinquanta-cinc euros amb quaranta-set cèntims) d'acord amb
les circumstàncies que consten especificades per a cadascun dels rebuts.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem onzè: Propostes de baixa de rebuts de recaptació de l’anualitat
2011.
Atès el llistat núm. 14/2011 de propostes de Baixes de diversos rebuts
municipals motivada per l'estimació de reclamacions, per canvis de domicili,
baixes de vehicles a la Prefactura Provincial de Transit, per canvis de titularitat
dels immobles, o per existència d'errors;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acorda:
Primer.- Donar de baixa els rebuts relacionats al Llistat núm. 14/2011 pels
Serveis de Tresoreria Municipal, el qual importa un total de 79.946,21 €
(setanta-nou mil nou-cents quaranta-sis euros amb vint-i-un cèntims) d'acord
amb les circumstàncies que consten especificades per a cadascun dels rebuts.
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 dotzè : Contractació de la Senyora Eva Donat Cabañó durant 3
mesos per a la realització de treballs d’actualització cadastral.
Atesa la urgent necessitat dels serveis de Recaptació municipal de portar a
terme un treball d’actualització de les dades cadastrals de diverses finques del
municipi.
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 acorda:
Primer.- Contractar laboralment a la Sra. Eva Donat Cabañó, amb DNI xxxxxxx,
en qualitat d’auxiliar administratiu, per a realització dels treballs d’actualització
cadastral proposats des dels serveis de Recaptació municipal, des de la data
del 9 de gener de 2012 i fins a la data del 4 de maig del mateix any, d’acord
amb l’horari (De 8.00 a 15.00 hores), condicions i retribució fixades a la
plantilla.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tretzè: Acord de compra de diversos softwares i hardware
necessaris per agilitzar els treballs dels servies administratius de
l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acord:
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Primer.- Adquirir a Sistemes d’Oficina de Girona, S.A. (Canon Business Center
Girona) un escàner DR2580C, pel preu de 700,00 € (Set-cents euros ) més
IVA, per tal que agilitzi les tasques de digitalització del registre d’entrades i
sortides.
Segon.- Adquirir a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, el
software corresponent al manteniment de pressupostos bàsic, 2012; la
subscripció al banc BEDEC 2012 i BEDEC preus 2012, per in import de 253,70
€ (Dos-cents cinquanta-tres euros amb setanta euros) IVA inclòs.
Tercer.- Adquirir a l’empresa Absis Informàtica SL, el software de comunicació i
connexió entre la base de dades de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i la
Dirección General de Trafico, per tal d’establir una connexió informàtica del
registre de vehicles impagats. El cost total de del software i la seva implantació
té un preu de 520,00 € (Cinc-cents vint euros) IVA no inclòs.
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: Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya, Departament
d’Ensenyament, del canvi de nom de la Llar d’infants municipal.
Atès que en data 8 de novembre de 2011 es va signar el conveni entre la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de creació d’una llar d’infants pública de
titularitat municipal.
Atès que en el conveni signat, el Departament d’Ensenyament, va anotar la
Llar d’infants pública en el Registre de Centres Docents, amb la denominació
genèrica de Llar d’infants pública i denominació específica: de Sant Pere
Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acord:
Primer.- Modificar la denominació del centre que consta en el Registre de
Centres Docents del Departament d’Ensenyament, i denominar al Centre: Llar
d’Infants El Petit Llagut.
Segon.-Notificar Departament d’Ensenyament el present acord pel tal que
portin a terme les gestions oportunes pel canvi de denominació del centre
docent.
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: Organització de tallers de memòria durant l’octubre 2012 i
febrer 2013.
Atès que l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha
proposat als Ajuntaments de la comarca, tallers de memòria i de gimnàstica per
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a la gent gran en el marc de fomentar un envelliment actiu i satisfactori,
La Junta de Govern local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acord:
Primer.- Contractar el taller de memòria, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
per un import de 400,00 €, i que es realitzarà durant l’octubre de 2012 i el febrer
de 2013.
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 setzè.- Acord de tancament del bar/cafeteria Abdelali Aoulad Bel
situat a la planta baixa del xxxxxxxxxxxxxxx.
Atès que, per resolució de l’Alcaldia de data 24 de novembre de 2011, s’acordà
la incoació d’un expedient de clausura de l’establiment de bar/cafeteria situat a
la planta baixa xxxxxxxxxxx, del qual és titular el Sr. Abdelali Aoulad Bel
Ayachi, atès que l’activitat s’exerceix sense haver acomplert el tràmit de
comunicació exigit per la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats.
Atès que el tràmit de comunicació per a aquesta activitat és preceptiu tenint en
compte que està inclosa a l’Annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats
Atès que, a través de la referida resolució de 24 de novembre de 2011, s’atorgà
al Sr. Abdelali Aoulad Bel Ayachi, amb caràcter previ a la decisió en ordre a la
clausura o no de l’activitat, un termini d’audiència de deu dies, a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució, per tal que pogués
examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimés oportunes;
Atès que, a través de la mateixa resolució, es notificà al Sr. Abdelali Aoulad Bel
Ayachi Layachi que, durant aquest termini de deu dies, podia presentar la
documentació que li fou requerida per la finalització del tràmit de comunicació i,
en especial, la referida a la superfície efectivament utilitzada per l’exercici de
l’activitat.
Atès que l’esmentada resolució fou notificada al Sr. Abdelali Aoulad Bel Ayachi
Layachi en data de 25 de novembre de 2011 i que, en el transcurs del termini
d’audiència, no ha presentat a aquest Ajuntament cap al·legació en relació a
aquest expedient ni la documentació requerida per a la continuació del tràmit
de l’expedient.
Atès que l’article 65 de l’esmentada Llei 20/2009 estableix que les activitats que
s’exerceixen sense la comunicació exigida per aquesta Llei poden ésser
clausurades per part de l’òrgan competent per atorgar les activitats.
La junta de Govern local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acord:
Primer.- Ordenar la clausura de l’establiment bar/cafeteria situat a la plana
baixa del xxxxxxxxxxxxxx de Sant Pere PescadorSegon.- Notificar aquest acord al Sr. Abdelali Aoulad Bel Ayachi Layachi, en
qualitat de titular de l’activitat.
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Tercer.- Notificar al Sr. Abdelali Aoulad Bel Ayachi Layachi que el tancament al
públic de l’esmentat establiment ha de portar-se a terme de forma immediata,
tot advertint-lo que, de no executar-se immediatament, l’Ajuntament procedirà
subsidiàriament a executar-lo.
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 dissetè: Proposta de col·locació d’una senyera al campanar de
l’Església Parroquial de Sant Pere Pescador.
Atès que per part d’una veïna del municipi, la Sra Maria Àngels Rocas, es va
proposar col·locar, una senyera a dalt del campanar de l’Església Parroquial de
Sant Pere Pescador.
Atès que l’Alcalde President va demanar verbalment autorització al rector de la
parròquia per col·locar la senyera.
Atès que el rector de l’Església Parroquial ha donat autorització verbal, prèvia
sol·licitud al Bisbat de Girona.
La junta de Govern local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acord:
Autoritzar a l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
necessàries per l’execució de l’anterior proposta.
Extrem divuitè: Acord de no declarar la caducitat de l’expedient
sancionador 5/2010 per la pràctica de Kite-surf en zona no autoritzada.
Atès que per part de l’ABP de l’Alt Empordà (Roses) de Mossos d’Esquadra, en
data de 10 de setembre de 2010, fou notificada a aquest Ajuntament l’acta de
denuncia realitzada al Sr. Pau Bonany Rispau en relació a l’accident ocasionat
el dia 6 de setembre de 2010 per un estel de kitesurf propietat d’aquest Senyor,
el qual va tenir lloc fora de l’espai habilitat per a la pràctica de l’esport de
kitesurf, entre les zones de Can Martinet i la gola de la platja de Sant Pere
Pescador. Que d’acord amb el contingut de l’acta, l’estel conduït pel Sr. Bonany
va provocar ferides a la Sra. Gemma Pedrals Vila, tot acreditant que aquestes
es produïren fóra de la zona autoritzada per a la pràctica d’aquest esport. I que
juntament amb la realització de l’acta de denúncia, els mossos d’esquadra
comissaren preventivament aquest estel, el qual ha quedat dipositat a les
dependències municipals.
Atès que a la vista d’aquests fets, en data de 10 de setembre de 2010, l’Alcalde
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador dictà una resolució d’incoació d’un
expedient sancionador al Sr. Pau Bonany Rispau per tal de determinar les
seves possibles responsabilitats administratives, la qual es notificà a l’interessat
en data de 23 de setembre de 2010.
Atès que per part de Jutjat d’instrucció núm 4 de Figueres s’ha incoat el
procediment de Judici de Faltes 671/2010
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Atès que en data de 21 d’octubre de 2010, es notificà al Sr. Pau Bonany Rispau
el plec de càrrecs amb indicació del precepte infringit i de les sancions
procedents, tot atorgant-li un termini de deu dies per a la presentació
d’al·legacions.
Atès que en el transcurs del termini per a la seva presentació, el Sr. Pau
Bonany Rispau presentà al nostre Ajuntament un escrit d’al·legacions (R.E.
núm. 3558/2010) tot sol·licitant l’arxiu de l’expedient, en el qual manifesta que
va iniciar la pràctica de kitesurf en zona habilitada, i que, a conseqüència de les
fortes ràfegues de vent, no va poder controlar l’aparell i aquest l’impulsà fora de
la zona autoritzada fins provocar la petita lesió a la cara de la Sra. Gemma
Pedrals.
Atès que el jutjat d’instrucció núm. 4 de Figueres, en el marc del procediment
de judici de faltes núm. 671/2010 iniciat arrel de l’accident i pendent de
resolució, ha comunicat al nostre Ajuntament que no autoritza la devolució de
l’estel de kitesurf que conduïa el Sr. Bonany.
Atès que en data 26 de març de 2011, es notifica al Sr Pau Bonay Rispau la
proposta de resolució.
Atès que en el transcurs del termini per a la seva presentació, el Sr. Pau
Bonany Rispau presentà al nostre Ajuntament un escrit d’al·legacions (R.E.
núm. 1048/2011) tot sol·licitant l’arxiu definitiu de l’expedient.
Atès que en data 27 de desembre de 2011, el Sr Pau Bonay Rispau presenta
un escrit al nostre Ajuntament (R.E 3257/2011) tot sol·licitant l’arxiu definitiu del
present expedient i que l’Ajuntament sol·liciti al Jutjat d’instrucció número 4 de
Figueres la devolució de l’estel de Kitesurf.
La Junta de Govern local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acord:
Primer.- No declarar la caducitat de l’expedient sancionador que se seguia
contra el Sr Pau Bonay Rispau, atès que sobre els mateixos fets s’està
tramitant el judici de faltes 671/2010 pel Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Figueres, i
en conseqüència l’expedient no es pot resoldre fins que es dicti resolució ferma
en l’esmentat judici.
Segon.- Desestimar la petició de devolució de l’estel Kite-surf, atès que el Jutjat
d’Instrucció núm 4 de Figueres, va acordar el mantenir l’estel Kite-surf a les
dependències municipals, per la qual cosa no es pot procedir a resoldre fins
que no existeixi una resolució per part de l’esmentat jutjat d’Instrucció que en
npermeti la seva devolució.
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 dinovè: 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:
EUROS
16/12/2011
16/12/2011
28/12/2011

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO HORES EXTRAORDINARIES

135,14
231,78
197,85
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28/12/2011
28/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
15/12/2011
12/12/2011
13/12/2011
21/11/2011
21/11/2011
15/12/2011
12/12/2011
07/12/2011
13/12/2011
14/12/2011
16/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
15/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
20/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
07/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
20/12/2011

xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORDINARIES
xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
SERSALL SL, SERVEI RECOLLIDA AMB POP
SERSALL SL, TAXA JARDINERIA
SERSALL SL, SERVEI MENSUAL RECOLLIDA
SERSALL SL, SERVEI RECOLLIDA ESTRIS
SERSALL SL, VIATGE AJUNTAMENT
MARC PERXAS, VIATGE GIRONA REUNIO
AMICS DE LA SARDANA, MERCAT DE NADAL 2011
ANNA ISERN FONT, DECORACIO NADAL
ENDESA, 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
ENDESA, 401656654 CAMP DE FUTBOL
ENDESA, 40034125154 PIS QUATRE VENTS
ENDESA, 40034613961 ESTACIO BOMBEIG LA RAJOLERIA
LITH GRAFIQUES, CARTES-SOBRE- FRANQUEIG
JORDI MARTI DEULOFEU, 5 MENUS MUNTATGE CARPA NADAL
ENDESA, 40035153006 ESTACIO BOMBEIG MAS SOPES
DISCOR IND. LA SUREDA CORK, CARGOLS BANCS CENTRE CIVIC
ENDESA, 401799444 PAVELLO
CENTRE MEDIC HOLISTIC, CLASSES IOGA CASAL
JOSEP M NAVARRA XARLES, MATERIAL ENLLUMENAT NOVEMBRE
AQUALIA, CAMIO RATA
AQUALIA, CAMIO RATA
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA TRACTOR
ROSA M CAMPS BARCELO, MERCAT NADAL 2011
JORDI MARTI DEULOFEU, LOCOMOCIO CONSELL ALCALDES
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA
TELEFONICA, TELEFON ALARMA AJUNTAMENT
TELEFONICA, TELEFON ASCENSOR CASAL
GRUP CAMOS, MANTENIMENT CEIP LLAGUT
AMAIACELAYA ALVAREZ, FINAL D'OBRA LLAR INFANTS
ANDER AGINAKO ARRI, FINAL D'OBRA LLAR D'INFANTS
OVIDI ALUM GELABERT, FINAL D'OBRA LLAR D'INFNATS
VODAFONE, TELEFON AJUNTAMENT
FISIO L'ESCALA, GIMNÀSTICA
MUSICS DE GIRONA SCCL, ESPECTACLE CAGA TIO
GROS MERCAT, TIO
AEROBIC AND FITNESS SL, MATERIAL PAVELLO
UNIVERSAL GASWORKS SA, PAVELLO
DIBOSCH, PAVELLO
SONJA ELKE HERTEL, CLASSES TAI XI
D'AQUI, D'ALLA I DE MES ENLLA SC, LOTS NADAL
ENDESA, 40035153006 DOMBA DEPURADORA MAS SOPES
CARME VICH PASCUAL, HONORARIS DESEMBRE
MATERIALS SANT PERE SL, LLUMS DE NADAL
MATERIALS SANT PERE SL, CABLE FOTOCOPIADORA
ELS FOGONS DE LA PLAÇA SL, SOPAR NADAL FUTBOL FEMENI

71,85
55,05
492,31
664,93
14.980,48
1.011,79
350,05
17,00
32,59
99,53
600,24
395,23
16,98
187,25
956,98
75,00
13,81
25,65
323,56
360,00
2.461,24
236,13
236,13
1.817,16
45,14
12,35
414,18
17,87
17,08
410,64
641,62
641,62
1.283,23
2.127,55
487,50
466,10
119,89
100,30
241,05
93,69
180,00
560,50
13,81
2.291,80
51,00
5,10
345,00

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,30 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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