Referència 03/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 07 de febrer de 2012
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,00 hores.
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria Dolors Ferrer
Canals (Tinents d’Alcalde). Disculpa la seva absència la Sra. Ana Isern Font (Tinent
d’Alcalde).
Oients: Pere Bonavia Gummà, Blai Bahi Larios.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Lectura i aprovació de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 24 de gener de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 24 de gener de
2012, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

Extrem segon: Acord d’aprovació del pressupost per talar 4 arbres a l’Avinguda
Onze de Setembre número 5.
Atès que la Sra.xxxxxxxxx ha sol·licitat a aquest Ajuntament ( R.E 2501/2011) que el
solucioni el problema que li provoquen els arbres que té davant de la seva propietat a
xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Atès que la propietària reclama que les arrels dels arbres del carrer li malmeten el
paviment del seu pati.
Atès que els servies tècnics municipals han constatat que els arbres situats davant la
propietat no varen ésser plantats per l’Ajuntament sinó per l’antic propietari de la casa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Tallar dos dels arbres situats davant la finca de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Segon: Encomanar les feines de la tala dos arbres a nivell de terra a l’empresa Carverd
Jardins SA per la quantitat de 220 € (dos-cents vint euros) mes el 18% d’IVA.
Tercer: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tercer: Acord de prorroga dels serveis preventius de vigilància, salvament i
socorrisme a la platja de Sant Pere Pescador a l’empresa Sport & Salvament SLU.
Atès que l’empresa Sport & Salvament SLU ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador la seva predisposició a prorrogar per la temporada 2012 el contracte de dels
Serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme a la platja de Sant Pere
Pescador.
Atès que segons el contracte de gestió del servei signat el dinou de juny de 2011 entre
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i el Sr Albert Calabuig Nogués en representació de
l’entitat mercantil Sport&Salvament SLU, en la clàusula tercera s’especifica que
l’Ajuntament podrà acordar la seva pròrroga per a la realització del servei, l’estiu del 2012,
i en aquest cas s’aprovarà prèviament el calendari del servei.
1

Referència 03/2012

Atès que en el punt tretzè del Plec de prescripcions tècniques que han de regir la licitació
del contracte de serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme a la platja de
Sant Pere Pescador durant la temporada de bany dels anys 2011 i 2012 , assenyala que
el preu de la licitació del 2011, en cas de prorroga del contracte fins l’any 2012, el preu
s’actualitzarà en base a l’Índex de Preus al Consum català aprovat.
Atès que el Coordinador d’Esports i els serveis tècnics municipals han informat del
desenvolupament de l’activitat durant la temporada 2011.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Prorrogar per la temporada d’estiu 2012 el contracte de gestió del servei preventiu
de vigilància, salvament i socorrisme de la platja de Sant Pere Pescador, a l’empresa
Sport & Salvament SLU.
Segon: Establir per la temporada 2012 un calendari de servei que s’iniciarà el 23 de juny i
finalitzarà el 6 de setembre (ambdós inclosos).
Tercer: El preu del contracte per la temporada 2012, serà el d’aplicar un increment del
2.5% (IPC Català a desembre 2011) sobre la base de l’any 2011; per la qual cosa l’import
base del 2012 és de 91.285,13 € (Noranta-un mil dos-cents vuitanta-cinc euros amb tretze
cèntims) més el 18% d’IVA 16.431,32 € (Setze mil quatre-cents trenta-un euros amb
trenta-dos cèntims).
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 quart: Acord de canvi de titularitat dels nínxols del Departament Est nínxol
núm. 30 pis 2n i 3r i Departament Nord-Est nínxol núm. 16 3r pis.
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
Xxxxxxxxxxxxxx

Situació dels nínxols
a.Nínxol núm. 30, 3r Pis, del Departament Est.
b.Nínxol núm. 16, 3r Pis, del Departament NordOest.
c. Nínxol núm.30, 2n Pis, del Departament Est.
(Els adquireix dos per transmissió hereditària de la seva difunta mare i un del seu difunt
avi patern, En xxxxxxxxxx, respectivament ).
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 cinquè: Acord de canvi de titularitat del nínxol del departament sud-oest
núm 2 pis 1r.
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la titularitat d’un
nínxol del Cementiri Municipal que també es detallen seguidament;
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat del nínxol del
Cementiri Municipal que també es detalla:
Titular
xxxxxxxx

Situació dels nínxols
Nínxol núm. 2, 1r Pis, del Departament Sud-Oest.

Segon: Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol l'obligació dels
seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de conservació i dignitat.
Tercer: Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a l'esmentada adquisició
de titularitat 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.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I
RÈGIM INTERN

Extrem sisè: Informació de les llicències d’obra menor concedides per Resolució.
S’informa als assistents del contingut de les Resolucions de concessió de llicències
d’obres menors dictades des del dia 24 de gener de 2012
Extrem setè: Aprovació de la certificació de l’obra número 10 de connexió del servei
d’aigua potable al sector de la Mota, en el marc del conveni amb l’empresa Aqualia.
Atès que per part de l’empresa concessionària del servei d’aigua potable Aqualia, S.A. ha
estat presentada a aquest Ajuntament (R.E. núm. 0032/2012) la sol·licitud per a la
recepció de l’obra executada i en servei, a més de l’aprovació de la certificació
d’inversions núm. 10, corresponent a l’obra executada durant l’any 2011 per fer arribar
l’aigua al veïnat de la Mota en virtut del conveni subscrit en data de 31 d’octubre de 2005
entre l’esmentada empresa i el nostre Ajuntament, i
Atès que l’esmentada certificació núm. 10, ha estat informada favorablement pels serveis
tècnics municipals i s’ha comprovat que coincideix amb l’obra executada en aquesta data;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la certificació d’obres núm. 10, per import de 19.153,17 € (Dinou mil cent
cinquanta-tres euros amb disset cèntims), més IVA, corresponent a les obres d’inversió
per fer arribar l’aigua al veïnat de la Mota per part de l’empresa concessionària Aqualia,
S.A., en el marc del Conveni que aquesta va subscriure amb l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador en data de 31 d’octubre de 2005 per tal de donar solució a les necessitats
urgents que la xarxa té plantejades.
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 vuitè: Aprovació de la memòria valorada de les obres de millora urbana i
remodelació dels carrers Pau Casals i Bon Aire, i asfaltatge del camí de la Mota.
Atès que, per encàrrec del nostre Ajuntament, ha estat redactada la memòria valorada
corresponent a les obres de millora urbana i remodelació dels carrers Pau Casals i Bon
Aire i asfaltatge del camí de la Mota.
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Atès que el cost de l’execució d’aquesta obra es finançarà per mitja de dos subvencions
concedides per la Diputació de Girona i les millores corresponents a l’obra de drenatge del
carrer Sant Sebastià.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la memòria valorada dels les obres millora urbana i remodelació dels
carrers Pau Casals i Bon Aire i asfaltatge del camí de la Mota.
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 novè: Atorgament de la llicència ambiental per la realització de l’activitat de
centre de rentat de vehicles al carrer Marinada s/n.
Atès que en data 15 de gener de 2002 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador, va autoritzar la instal·lació de l’activitat de renta cotxes, situada en el
carrer Sant Sebastià – Delícies - Marinada s/n, condicionada a la següent mesura
correctora: Limitar l’horari de funcionament des de les 8 fins a les 22 hores, com a màxim.
Atès que en data 7 de març de 2011 (Registre d’entrada 756/2011)es va presentar a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador el projecte per tal d’adequar i reformar l’activitat de
renta cotxes.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador instrueix l’expedient de llicència ambiental
promogut per la societat PTP, representada per Jordi Arnall i Noguera, per exercir
l’activitat de tren de rentat de vehicles, ubicada en el carrer marinada, al terme municipal
de Sant Pere Pescador ( exp 12/11 )
Atès que l’activitat està inclosa a l’Annex II de la Llei 20/2009 de 5 de desembre, de
prevenció, i control ambiental de les activitats.
Atès que en sessió de data 30 de maig de 2011 la comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental
va informar sobre la suficiència i idoneïtat del projecte i de la documentació presentada.
Atès que durant el termini d’informació pública i veïnal s’ha presentat una reclamació
signada pel xxxxxxxxxxxxxxxx sobre el soroll emès per l’activitat. (R.E núm. 2170 de data
2 de novembre de 2011).
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement el projecte,
condicionat al compliment dels valors límits d’emissió i de les mesures preventives
indicades en el projecte i demés documentació presentada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar a l’empresa PTP, representada pel xxxxxxxxxxxxx la llicència per exercir
l’activitat de Centre de Rentat de Vehicles al Carrer Marinada s/n d’aquest municipi,
condicionada al compliment dels valors límits d’emissió i les mesures preventives
indicades en el projecte i demés documentació presentada.
Segon: Condicionar l’efectivitat de la llicència a l’acreditació de l’adequació de l’activitat i
de les instal·lacions a la llicència atorgada mitjançant:
o Certificat tècnic que acrediti que l’establiment s’ajusta a la documentació
lliurada, a la llicència d’obres atorgada, i que es dóna compliment a la
normativa exigible.
o Certificat del compliment dels requisits exigibles mitjançant control inicial
realitzat per una entitat col·laboradora de l’Administració acreditada haurà de
realitzar un estudi acústic in situ de l’activitat en funcionament respecte als
habitatges afectats per tal de complir el Decret 176/2009, de 10 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la
contaminació acústica.
4

Referència 03/2012

Tercer:- Requerir al titular de la llicència perquè estableixi els sistemes de control següents:
- Qualsevol canvi en l’exercici de l’activitat haurà de ser comunicat a l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador, Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada de la
valoració de la naturalesa del canvi esmentat.
- El titular de l’activitat és el responsable de garantir les condicions indicades a la
documentació tècnica aprovada, a la llicència, eixís com l’ordre, la seguretat i la
protecció del medi ambient a l’entorn de l’activitat, no es poden desenvolupar
d’altres activitats que no siguin les expressament indicades.
- Que en l’aplicació del previst a l’art-71 de la llei 20/2009, l’activitat s’haurà de
sotmetre a control periòdics cada 6 anys.
Quart: Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 631,50 euros (Siscents trenta-un euros amb cinquanta cèntims), d’acord amb el que s’estableix a
l’Ordenança Fiscal núm. 5 d’aquest Ajuntament.
Extrem desè: Acord de revisió dels extintors de les dependències municipals i
aprovació del respectiu pressupost.
Atès que s’ha de realitzar la revisió anual dels extintors de les diferents Dependències
Municipals.
Atès que des dels servis Tècnics Municipals s’han sol·licitat diferents pressupostos.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’empresa SEREMEX (Productes i Serveis Contra el Foc SL) el
manteniment de les instal·lacions contra incendis de les dependències municipals, per un
import de 1.864,31 € (mil vuit cent seixanta-quatre euros amb trenta-un centils) IVA inclòs.
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 onzè: Autorització temporal d’un mes per la substitució del vehicle amb
llicència de taxi a nom del Sr Edgar Gomis Menor, matrícula 2900DXJ, pel vehicle
amb matricula 7521CYW per averia del primer.
Atès que la Sr. Edgar Gomis Menor, 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 19 de març de 2008, ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm. 272/2012) que li
autoritzi per un període d’un mes el canvi del vehicle adscrit al servei.
Atès que el canvi de vehicle és conseqüència d’una averia mecànica.
Atès que segons la Llei 19/2003 de 4 de juliol, del taxi en el seu article 20.4 permet que
per avaries o inutilització del vehicle per un període de temps determinat, amb la
comunicació prèvia de l’ens que l’ha concedida.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar al Sr Edgar Gomis Menor a adscriure a la seva llicència municipal de
taxi el vehicle matrícula 7521CYW, en substitució del vehicle matrícula 2900DXJ, com a
conseqüència d’una avaria.
Segon: Autoritzar el canvi de vehicle per un període d’un mes a comptar des de l’endemà
d’haver rebut el present acord.
Tercer: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem dotzè: Acord d’ampliació de la jornada de treball de la Sra Eva Blanch
5
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Puente per la realització de tasques de suport administratiu a les dependències de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Ateses les necessitats urgents d’ampliar el suport administratiu a l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador.
Atès que la treballadora d’aquest Ajuntament, Sra Eva Blanch Puente, ha sol·licitat
treballar a jornada completa (Registre e-tram: 2/2012)
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Ampliar la jornada de treball de la Sra Eva Blanch Puente, passant de treballar
17,5 hores/setmanals a la Biblioteca Municipal Marta Fàbrega Romans, a jornada
completa repartida de 10 a 14 hores, a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador realitzant
tasques d’atenció al públic i administratives, i de 16,30 a 20 hores a la Biblioteca Municipal
Marta Fàbrega Romans realitzant tasques d’atenció al públic.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES

Extrem tretzè Aprovació dels criteris i bases d’execució per a l’atorgament de
subvencions a les entitats, associacions, clubs esportius i grups estables locals de
Sant Pere Pescador per al 2012.
Atesa la conveniència de fixar uns criteris per regir l’assignació de les subvencions que
anualment atorga el nostre Ajuntament a les entitats, associacions, clubs esportius i grups
estables locals de Sant Pere Pescador per al 2012
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar l’establiment dels criteris que han de servir de base per a l’atorgament per
part de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de les subvencions anuals a les entitats,
associacions, clubs esportius i grups estables locals del nostre municipi, els quals són els
següents (l’ordre no estableix cap prioritat o ponderació):
1)
2)
3)
4)

Número de socis.
Interès municipal i públic de l’activitat o acte que s’organitza.
Massa social i públic a la que es dirigeixen les activitats o actes que es realitzen.
Antiguitat de l’entitat, associació, club esportiu i grup estable local (aquí s’hi inclou
l’antiguitat de l’activitat o acte que se subvenciona, també).
5) Pròpia naturalesa de l’activitat o acte que se subvenciona pel que fa a la despesa i
recursos necessaris.
6) Voluntariat que participa en aquestes activitats o actes de manera desinteressada.
7) Col·laboració i/o participació de les entitats, associacions, club esportius i grups estables locals en les activitats o actes organitzats per altres entitats, associacions,
clubs esportius i grups estables locals.
8) Foment de les festes, tradicions i cultura populars catalanes.
9) Foment dels jocs, la pràctica fisicoesportiva, l’esport de base i de formació, i
l’esport de competició.
10) Col·lectius amb característiques especials i singulars.
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Segon: Aprovar les bases d’execució per a l’atorgament per part de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador de les subvencions anuals a les entitats, associacions, clubs esportius i
grups estables locals del nostre municipi, les quals són les següents:
“Les entitats, associacions, clubs esportius o grups estables locals que vulguin optar a una
subvenció hauran de fer la corresponent sol·licitud durant el 1r trimestre de l’any (31/03/12)
per al qual se sol·licita la subvenció, presencialment per escrit a l’Ajuntament, a través de
l’e-Tram, o bé telemàticament mitjançant qualsevol altre possibilitat que ofereixin les noves tecnologies, especificant la quantitat, l’objecte, el concepte, l’acte o l’activitat per a la
qual es demana la subvenció.
La justificació de l’import concedit es podrà fer com a molt tard fins a finals del mes de
desembre (31/12/2012) de l’any en curs, amb la presentació de les corresponents factures
originals i l’estat de comptes de l’entitat.
No es farà efectiu l’ingrés de la subvenció fins que s’hagi justificat la totalitat de la quantitat
concedida. En tot cas, només es farà efectiva la part proporcional degudament justificada.
Amb caràcter general, els ingressos d’aquestes subvencions es faran durant el mes de
juny i amb caràcter extraordinari el pagament es farà el mes de desembre per aquelles
entitats que no els sigui possible justificar la subvenció abans. Amb caràcter extraordinari
també es podran sol·licitar bestretes, prèvia justificació i acreditació dels motius, que seran
degudament argumentats i motivats en la sol·licitud.”
Tercer: .- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem catorzè: Acord per a l’atorgament de subvencions a les entitats,
associacions, clubs esportius i grups estables locals de Sant Pere Pescador per
l’anualitat 2012.
Atesa la conveniència de donar un suport econòmic a les diverses entitats, associacions,
clubs esportius i grups estables locals del nostre municipi per tal que puguin portar a terme adequadament els seus objectius durant l’any 2012;
Atesos els criteris per a l’assignació de subvencions a les entitats, associacions, clubs
esportius i grups estables locals de Sant Pere Pescador per al 2012, aprovats per la Junta
de Govern Local; i
Ateses les previsions pressupostàries que té el nostre Ajuntament per aquesta finalitat i
atès el context econòmic de contenció i austeritat en la despesa fixat per l’equip de govern
d’aquest Ajuntament s’acorda proposar una reducció de les quantitats subvencionades
l’any 2011 que va del 0 al 30%,
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar a les entitats associacions, clubs esportius i grups estables locals de Sant
Pere Pescador les subvencions econòmiques que s’especifiquen a continuació per tal
d’ajudar-les a fer front a les despeses que comportarà la seva activitat en el transcurs de
l’anualitat de 2012:

Entitat
Futbol Club Sant Pere:

Import
5.950 €
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Associació d’amics del Carnaval:
Associació d’amics de la sardana:
Club Voleibol Sant Pere:
Associació d’amics del cavall:
Marxaires del Baix Fluvià:
Associació coral Les Veus del Fluvià:
Agrupació teatral Elenc Santperenc:
Grup de dones del Taller El Didal:
Associació d’amics dels escacs:
Associació de Jubilats La Rectoria:
Associació de caçadors La Guatlla:
Associació foment noves tecnologies (AFINTEC):
Associació de dones africanes:

3.150 €
2.000 €
1.600 €
1.600 €
990 €
900 €
900 €
760 €
760 €
600 €
300 €
250 €
200 €

Total atorgat: 19.960 €
Segon: Establir que el pagament d’aquestes subvencions es faci amb càrrec a la partida
pressupostària “Subvencions a les entitats locals” del pressupost municipal de despeses
per al 2012, la qual importa un total de 20.000 €.
Tercer: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Extrem quinzè: Acord de signatura d’un conveni amb Dipsalut sobre la cessió
gratuïta de 3 desfibril·ladors a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que l’Organisme d Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, en el seu
catàleg de serveis 2009-2010 va inclure el programa de promoció de la salut Pm05
“Programa Girona, territori cardioprotegit”
Atès que en data 24 de febrer de 2011 l’Ajuntament de Sant Pere Pescador va presentar
la sol·licitud per l’adquisició de dos desfibril·ladors fixos i un de mòbil.
Atès que per la cessió gratuïta dels dos desfibril·ladors fixos i d’un de mòbil s’ha de signar
un conveni entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Signar el conveni de cessió gratuïta de tres desfibril·ladors per part de Dipsalut a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en els termes que es transcriuen a continuació:
“Conveni de cessió gratuïta de 3 desfibril·ladors a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador
Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant,
Dipsalut), representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep Maria Corominas i
Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector de 13 de gener
de 2011 i d'acord amb la delegació efectuada per Resolució de la Presidència de la
Diputació de Girona, de 22 de juliol de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor
Jordi Batllori i Nouvilas.
8

Referència 03/2012

I de l'altra, senyor Jordi Martí Deulofeu, alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador,
en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal, de 11 de juny de 2011 ,
assistit per la secretària accidental, senyora Elisabet Trias Font.
Manifesten
1. Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la
salut Pm05 “Programa Girona, territori cardioprotegit”.
2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la
demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
3. Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les aturades
cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat de la població,
i afecten igualment homes i dones. Un 30 % dels afectats per infart agut de miocardi mor
abans de ser atès en un hospital, i en el 85 % dels casos la fibril·lació ventricular és la
primera resposta que es dóna. Si s’efectua la desfibril·lació en el primer minut, es recuperen el 90% de les aturades cardíaques per fibril·lació ventricular. Passats els deu primers
minuts, es redueixen dràsticament les possibilitats de supervivència.
4. Entre els objectius del Pm05 també s’hi inclou potenciar el coneixement i l’ús dels desfibril·ladors mitjançant la realització de campanyes de difusió i accions formatives adreçades a la població en general.
5. La sol·licitud d’un desfibril·lador inclou la cessió gratuïta del bé, la formació específica
per al seu ús i la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el manteniment de
la xarxa de desfibril·ladors durant quatre anys així com la reposició periòdica dels elèctrodes i la reparació o substitució immediata de l’aparell en cas d’incidència.
6. Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells sanitaris i
com a tals obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals
que garanteixen la màxima seguretat tant per l’usuari com el pacient que participen en el
seu ús. Aquestes normatives eximeixen l’Ajuntament i Dipsalut de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal funcionament de l’aparell.
7. Dipsalut durà a terme juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la implementació
del programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible
millora de la supervivència de pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació.
8. L’Ajuntament de Sant Pere Pescador el 10 d'agost de 2009, mitjançant Junta de Govern
Local es va adherir al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
9. El 24 de febrer de 2011, l'Ajuntament de Sant Pere Pescador va presentar la sol·licitud,
(RE 1026/11), per a l’adquisició de 2 desfibril·ladors fixos dins el programa Pm05 “Girona,
territori cardioprotegit”.
10.
El 24 de febrer de 2011, l'Ajuntament de Sant Pere Pescador va presentar la
sol·licitud, (RE 1027/11/), per a l’adquisició d’1 desfibril·lador mòbil dins el programa Pm05
“Girona, territori cardioprotegit”.
9
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Per tot l'exposat, formalitzen aquest conveni de cessió de béns mobles amb subjecció als
pactes següents
PACTES
Primer. L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la cessió gratuïta a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de 2 desfibril·ladors fixos i 1 desfibril·lador mòbil.
Els béns cedits estan identificats i s’ubicaran en els emplaçaments següents:
Desfibril·lador: PowerHeart AED G3 (Model 9300-Automatic de Cardiac Science) amb
una garantia de fabricació de 7 anys.
Columna Totem Aivia i cabina Aivia 320 en el cas dels desfibril·ladors fixos.
Ubicació dels desfibril·ladors fixos:
-Casal Cultural de Sant Pere Pescador, C/ del Forn, 2;
-Pavelló municipal d'esports, C/ Nord, 2;
Ubicació dels desfibril·ladors mòbils:
-Vehicle vinculat al servei d’atenció ciutadana en cas d’emergència;
El valor total de la cessió pactada en aquest conveni és el següent:

Tipus de desfibril·lador

Cost/unitat
(sense IVA)

Nº Unitats

Total

Fix

2.700 €

2

5.400

Mòbil

1.000 €

1

1.000

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador proposa al senyor Jordi Martí i Deulofeu com a
interlocutor principal amb Dipsalut per facilitar les gestions derivades de la cessió objecte i
ús del/s béns d’aquest conveni.
Segon. L’Ajuntament de Sant Pere Pescador ubicarà els desfibril·ladors mòbils als serveis
d’emergència de primera actuació (cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil, etc).
Els desfibril·ladors fixos s’ubicaran preferiblement dins del domini públic local i si això no
fos possible, es podran ubicar en espais privats de pública concurrència i accessibles a la
població les 24 hores del dia, tal i com es descriuen a la clàusula primera. En el Sistema
d’Informació de Salut Pública Municipal (SIMSAP) així com a la pàgina web pública que
Dipsalut habilitarà pel programa “Girona, territori Cardioprotegit” es georeferenciaran.
sobre el mapa del municipi, les diferents ubicacions del desfibril·ladors cedits.
D’acord amb Dipsalut, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador podrà requerir canvis
d’ubicació dels desfibril·ladors fixos atenent únicament a criteris de vandalisme que posin
en risc la seguretat dels aparells. En aquest cas, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
podrà acordar una nova ubicació, sempre que no perjudiqui el mapa d’instal·lacions ja
existents i es garanteixi que els desfibril·ladors estaran situats en espais de domini públic
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local o en espais de pública concurrència i accessibles a la població les 24h del dia.
Aquesta modificació de la ubicació requerirà la tramitació i signatura d’una addenda a
aquest conveni.
Tercer. En el punt d’instal·lació dels desfibril·ladors fixos, l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador haurà de complir amb els requeriments tècnics establerts a l’Annex A d’aquest
conveni respecte a la columna que allotjarà el desfibril·lador, la connexió a la xarxa
elèctrica i la connexió de xarxa de veu i dades.
Les despeses del procés d’instal·lació aniran a càrrec integrament de Dipsalut a excepció
d’aquelles que hagi de realitzar l’Ajuntament per adequar tècnicament el punt
d’instal·lació. L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es compromet a vetllar per que la
connexió a la xarxa elèctrica i a la xarxa de veu i dades estiguin operatives amb l’objectiu
de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis de vigilància i connexió als
serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos.
Mentre l’Ajuntament tramita la connectivitat de veu i dades de les cabines amb els centres
de control i d’emergències, Dipsalut excepcionalment proposarà solucions alternatives per
tal que es pugui prestar el servei fins un màxim de 6 mesos.
Quart. Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador es comprometen a realitzar les
tasques de manteniment dels béns cedits amb l’objectiu de mantenir els nivells màxims de
seguretat, així com de conservar-ne l’estètica i la funcionalitat. Dipsalut es compromet a
realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins els paràmetres següents:
 Dipsalut efectuarà el manteniment del desfibril·lador cada cop que hi hagi una incidència, dins del període de 14 hores posteriors a la incidència i durant tota la vigència del
conveni. Així mateix, Dipsalut realitzarà com a mínim una revisió de manteniment anual a
la resta de desfibril·ladors fixos i mòbils cedits durant tota la vigència del conveni.
 El manteniment practicat per Dipsalut comprendrà els conceptes següents:
Mà d’obra.
Desplaçament.
Revisió de totes les cabines i constatació del bon estat de tots els seus components, en
els desfibril·ladors fixos.
En cas d’incidència o averia, substitució i/o reparació dels elements necessaris per garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de tots els seus components.
Substitució dels elements necessaris per garantir el ple funcionament del desfibril·lador
i de tots els seus components després del seu ús.
Neteja de les cabines.
Actualització del software dels desfibril·ladors per al compliment de les normatives vigents en cada moment.
Aniran a càrrec de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador les despeses derivades del
manteniment que es detallen a continuació:
Prestació de serveis no identificats a l’apartat anterior.
Solució d’averies produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques o inclemències meteorològiques.
Manteniment de la xarxa de dades, de veu i elèctrica.
11

Referència 03/2012

Cinquè. Dipsalut es compromet a efectuar la reposició dels elements fungibles i recanvis
necessaris per mantenir plenament operatius els desfibril·ladors. Aquestes intervencions
es concreten de la manera següent:
Canvi de les bateries un mes abans del quart any d’instal·lació o cessió dels desfibril·ladors.
Canvi dels elèctrodes un mes abans de la seva data de caducitat durant la vigència
d’aquest conveni.
Un cop finalitzat aquest conveni, Dipsalut estudiarà i proposarà a l’Ajuntament les opcions
més viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors per
garantir la continuïtat de l’estudi de recerca acordat amb la Facultat de Medicina, de
conformitat amb la clàusula vuitena.
Sisè. Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en l’ús de
desfibril·ladors al personal designat per l’Ajuntament segons requereixi la normativa
vigent. El tipus de personal que haurà de realitzar aquesta formació variarà segons els
següents criteris d’ubicació dels desfibril·ladors:
En relació als equipaments de risc, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador inscriurà a dos
professionals, prioritzant aquells que prestin serveis d’atenció al públic, vigilants, conserges o monitors i prioritzant que la jornada de treball d’ambdós professionals cobreixin el
màxim d’hores d’obertura de l’equipament.
A altres espais de risc, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador inscriurà a dos professionals, prioritzant aquells que prestin serveis pròxims al lloc d’ubicació dels desfibril·ladors.
En relació als desfibril·ladors mòbils, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador inscriurà a
dos professionals, prioritzant els conductors habituals dels vehicles designats i prioritzant
que la jornada de treball d’ambdós professionals cobreixin el màxim d’hores de circul·lació
dels vehicles.
Setè. Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al
municipi. Si durant aquestes inspeccions es detecten desperfectes que no estan
compresos dins del servei de manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador 10 dies per reparar-los. Passat el termini de 10 dies Dipsalut
tornarà a inspeccionar els béns i si els desperfectes no han estat reparats, podrà optar per
la reversió dels béns, regulada al pacte tretzè.
Dipsalut suggereix a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que per rescabalar-se de
possibles actes vandàlics, incorpori els béns cedits a la pòlissa d’assegurança contra
robatoris que disposi. En aquest sentit, Dipsalut durant la vigència d’aquest conveni i en la
mesura que sigui possible intentarà reposar els desfibril·ladors afectats de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador per donar el màxim de cobertura i coherència al programa Pm05 de
Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit”. Aquesta segona cessió es tramitarà com
addenda a aquest conveni.
Vuitè. Dipsalut durà a terme juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de
Girona un estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la
implementació del programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i
l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada cardíaca
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després de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació.
Com a mesura de seguretat l’extracció del desfibril·lador de la cabina, activarà una
càmera fotogràfica que captarà la imatge de l’usuari. Aquestes imatges s’incorporaran a
un fitxer responsabilitat de Dipsalut que s’inscriurà al registre de fitxers públics de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Dipsalut prepararà i instal·larà els textos
informatius sobre captació de les imatges, responsabilitat del fitxer i exercici de drets en
compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es compromet a comunicar a Dipsalut qualsevol
incidència que tingui lloc en el municipi relacionada amb els desfibril·ladors, tot i que no
sigui el desfibril·lador cedit per Dipsalut. L’Ajuntament posarà a disposició de Dipsalut les
dades que fossin necessàries a fi i efecte de donar unitat i cohesió a l’estudi de recerca
esmentat.
Novè. L’Ajuntament de Sant Pere Pescador, com a cessionari dels béns enumerats a la
clàusula primera d’aquest conveni, es compromet amb les obligacions següents:
Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en espais d’accés
públic on hi tindran accés tots els ciutadans durant les 24 hores del dia, 365 dies l’any.
No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut durant tot el termini de la clàusula tretzena de reversió automàtica.
Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors per tal
de mantenir-los en l’estat òptim.
Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la normativa vigent.
Vetllar que la connexió a la xarxa elèctrica i a la xarxa de veu i dades estiguin operatives amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis de vigilància i connexió als serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos.
Desè. Dipsalut, com a cedent dels béns enumerats a la clàusula primera d’aquest
conveni, es compromet amb les següents obligacions:
 Comunicar a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador la finalització de la instal·lació dels
desfibril·ladors fixos i del lliurament dels desfibril·ladors mòbils. La bústia electrònica on es
realitzarà aquesta comunicació és ajuntament@santpere.cat.
 Instal·lar els béns, sense necessitat de demanar autorització a l'Ajuntament de Sant
Pere Pescador.
 Lliurar els béns objecte d'aquest conveni de cessió, en forma real, oportuna i en perfecte estat de funcionament.
 Realitzar les tasques de manteniment dels desfibril·ladors durant la vigència d’aquest
conveni.
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 Realitzar campanyes i accions de sensibilització, difusió i formació en l’ús de desfibril·ladors, per les quals l’Ajuntament de Sant Pere Pescador facilitarà els requeriments
tècnics necessaris (punt de llum, espais...) per al seu desenvolupament.
 Assumir, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i del personal de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que degut a l’ús benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedits pugui ésser demandat.
Onzè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador relatius a l’objecte d’aquest conveni, es farà constar la col·laboració de
Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a cedent dels béns.
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni hi serà
convidat un representant de Dipsalut. L’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’haurà de
coordinar amb Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari.
Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bànners
d'enllaç al web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació
municipals com poden ser el web corporatiu, publicacions editades per l'ajuntament o
mitjans de comunicació de titularitat pública.
El contingut i el disseny gràfic i cromàtic de la informació que han de contenir les
columnes serà definit per Dipsalut. La columna serà monocolor i s’inclourà el símbol que
indica la presència de un desfibril·lador, promogut per l’organisme ILCOR (International
Liaison Committee on Resuscitation). A la part superior de la columna s’especificarà
informació d’us del desfibril·lador i a la part inferior la marca de les institucions participants
en el projecte.
Dotzè. La vigència d'aquest conveni és de 4 anys, a comptar des de la data de la seva
signatura.
Tretzè. Si els béns cedits no es destinen a les finalitats establertes en aquest conveni,
durant el termini de 10 anys, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de
Dipsalut, el qual tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el
del detriment experimentat pels béns.
Catorzè. Dins el termini de 4 anys de vigència del conveni, l’incompliment manifest per
qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest implicarà la resolució anticipada del
mateix, prèvia mediació entre les parts, i cada institució assumirà les despeses i perjudicis
que generi a l’altre part. Passat aquest termini, es produirà la reversió dels béns cedits en
els casos establerts en la clàusula tretzena d’aquest conveni.
Quinzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa. La jurisdicció contenciosa
administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar-se
entres les parts en el transcurs del present conveni.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol
efecte en el lloc i data indicats.
Girona, _______________

Sant Pere Pescador, 9 de febrer de 2012

Dipsalut
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El vicepresident 1r, p.d
Josep Maria Corominas Barnadas
El Secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
Ajuntament de Sant Pere Pescador
L’alcalde
Jordi Martí i Deulofeu
La Secretària accidental
Elisabet Trias Font

Annex A
REQUERIMENTS D’INSTAL·LACIÓ DELS DESFIBRIL·LADORS FIXOS
Per a la instal·lació dels desfibril·ladors fixos caldrà tenir en compte les següents
consideracions tècniques:
1.

Fixació de la columna AIVIA que allotjarà la cabina del desfibril·lador
La columna complirà les normatives vigents respecte les instal·lacions d’elements en la via
pública o zona de pas.
Per evitar l’exposició del desfibril·lador al sol, la columna haurà d’estar el màxim de
protegida d’aquest element.
La instal·lació de la columna podrà realitzar-se recolzada en la paret i per tant només
visible només una cara, o bé aïllada i en seran visible les dues cares.
El cablejat que arribarà a la columna consistirà en un cable d’alimentació i uns cables de
comunicacions (aquests últims únicament si no s’utilitza un servei de telefonia mòbil amb
accés a Internet).
El punt d’instal·lació haurà de tenir les característiques següents:
Superfície formigonada on es puguin realitzar forats de 150 mm. de profunditat per
la fixació de la columna, perfectament anivellada i amb amidaments mínims de 1.700 mm
x 500 mm.
Forat central de 100 mm de diàmetre per l’arribada dels cables necessaris
(imprescindible en la columna a dues cares, per la columna a una cara l’arribada de cables es pot satisfer des de la paret).
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L’arribada dels cables en el model d’una cara es pot satisfer mitjançant l’obertura
de la part posterior de la columna situada a una alçada de 1 metre.

Les dimensions de la columna i l’espai lliure necessari al voltant de la mateixa, es detallen
a continuació:

L’Ajuntament es farà càrrec de totes les obres necessàries relatives a l’adequació de la
superfície d’instal·lació.
En la revisió del punt d’instal·lació, l’ajuntament haurà d’informar d’aquells elements que
podrien condicionar la instal·lació de la columna (per exemple les canalitzacions
subterrànies, etc). En cas de no informar o que aquesta sigui errònia, els possibles danys
causats durant la instal·lació aniran a càrrec de l’Ajuntament.
2.

Connexió a la xarxa elèctrica
El cablejat de connexió a la xarxa elèctrica que arribarà a la columna serà de 230 VAC
amb un cable de tipus U1000R2V, enfundat i de tres conductors aïllats de 1,5mm 2 de
secció.
L’Ajuntament es farà càrrec de totes les obres necessàries de la instal·lació de la connexió
elèctrica (escomeses i canalitzacions) incloent les proteccions elèctriques requerides en la
legislació vigent (proteccions magneto tèrmiques).
16

Referència 03/2012

3.

Connexió de comunicacions
En obrir la cabina per extreure el desfibril·lador o en prémer el botó de trucada de la
cabina, s’efectuarà una trucada al servei d’emergències i l’enviament de SMS als serveis
de control (policia local i servei tècnic). Tanmateix, periòdicament la cabina es connecta a
un servidor d’Internet per facilitar dades de l’estat de la mateixa així com del desfibril·lador
que permeten al servei tècnic realitzar les accions de manteniment necessàries.
Per satisfer aquestes funcionalitats es recomana contractar un servei de telefonia mòbil
amb accés a Internet, servei que en l’actualitat és ofert per diversos operadors al nostre
país mitjançant la sol·licitud d’una targeta SIM amb connexió a xarxa GPRS. Aquesta
opció de connexió requereix que l’operador proporcioni cobertura en el lloc d’instal·lació
de la columna.
En cas d’utilitzar un servei de comunicacions diferent a l’esmentat anteriorment es faciliten
les alternatives següents en connexió a la xarxa de veus i a la xarxa de dades. Qualsevol
d’aquestes opcions caldrà considerar-les de manera personalitzada amb el servei tècnic
durant la instal·lació de les cabines:
Per a la connexió de veu:
Cable de 4 fils de la Xarxa Telefònica Bàsica. Mitjançant una línea directa o a
través d’una línia interna d’una centraleta telefònica.
Targeta SIM per connexió a xarxa GSM. Cal assegurar-se que l’operador proporciona cobertura en el lloc d’instal·lació de la columna.
Servei de Veu IP.
Per a la connexió de dades:
Xarxa Ethernet (amb accés a Internet). Tipus 10 Base T o 100 Base TX i cable
Cat.5 FTP o superior.
Wifi
ADSL
L’Ajuntament es farà càrrec de totes les obres necessàries per fer arribar el cablejat de
comunicacions fins al punt de la instal·lació.”
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè signi el conveni i porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem setzè: Acord d’aprovació de les bases que han de regir el concurs de dibuix
per al cartell de Carnestoltes 2012.
Atès que les bases del concurs per al cartell de dibuix de Carnestoltes són les que es defineixen a continuació:
1. Els participants en el concurs de cartells de Carnestoltes 2012 seran tots els
alumnes del cicle superior de l’Escola Llagut de Sant Pere Pescador.
2. La temàtica del dibuix per al cartell de Carnestoltes 2012 és lliure, sempre i quan es
faci referència a elements típics del carnestoltes. Per exemple: disfresses,
carrosses, balls, l’arrossada popular, etc.
3. El dibuix ha de ser en color i està permesa qualsevol tècnica.
4. El format del dibuix ha de ser en DIN A4.
5. El jurat que determinarà el dibuix guanyador estarà format per l’Alcalde, Jordi Martí,
la regidora d’Ensenyament, Dolors Ferrer, i el personal que la Direcció de l’Escola
Llagut designi per aquesta tasca.
6. Els criteris que es tindran en compte a l’hora de decidir el dibuix guanyador seran,
en aquest ordre:
a) La qualitat del dibuix.
b) L’originalitat.
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c) La imaginació.
7. Als guanyadors del concurs se’ls farà entrega d’un premi en un acte públic al
Centre Cívic durant el ball de tarda del dissabte 18 de febrer.
8. Els dibuixos seran exposats a la Biblioteca Municipal Marta Fàbrega Romans
durant els dies que determini l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar les bases del concurs de dibuix per al cartell de Carnestoltes 2012
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: 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:
20/12/2011 CARME VICH, 16% DIRECCIO OBRA VESTUARIS
27/12/2011 JOAN MARTINEZ PRIETO, CURS DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ

1.786,66
225

31/12/2011 ABOCADOR COMARCAL MES DESEMBRE

5.300,77

31/12/2011 GIROD, SENYALS TRANSIT

2.500,42

31/12/2011 MAGATZEMS J. FRANCH SL, JOGUINES

165,34

31/12/2011 MAGATZEMS J. FRANCH SL, JOGUINES

48,59

31/12/2011 MAGATZEMS J FRANCH, JOGUINES

57,77

31/12/2011 IGNASI ANTEQUERA, CATERING LLAR D'INFANTS

399,8

31/12/2011 GIROD SENYALS
26/01/2012
J. BARDERA PINTAR CARROSSA REIS

80,38
174,00

26/01/2012

ITEC SUBSCRIPCIO BANC BEDEC 2012

253,70

26/01/2012

AQUALIA CAMIO RATA

236,13

26/01/2012

TP SPORT BANC PVC

26/01/2012

ABSIS CONTRACTE MANTENIMENT

26/01/2012

MATERIALS SANT PERE CENTRE CIVIC

26/01/2012

MATERIALS SANT PERE SERVEIS POBLE

26/01/2012

MATERIALS SANT PERE PAVELLO

26/01/2012

MATERIALS SANT PERE MATERIAL

25/01/2012

JOAN ANDREU FUSTE TREBALLS ESCOLA

17,77

25/01/2012

ROSA Mª CAMPS FOTOS CROS, NADAL,...

112,10

25/01/2012

FRAQUE SL MATERIAL NETEJA

244,22

25/01/2012

MICANAUTIC TREBALLS EMBARCACIO ZODIAC

421,33

27/01/2012

BLINKER BRIDES

149,42

30/01/2012

GROS MERCAT, PAPERERA, RENTAPLATS,..

30/01/2012

LAVANDERIA EL CISNE ROBA REIS

30/01/2012

ELENA CARRERAS PASTES

30/01/2012

FRANCISCA PRESAS LLOGUER FEBRER

236,00

31/01/2012

ARTS GRAFIQUES PALAHI BUTLLETI

442,50

31/01/2012

MATERIALS SANT PERE ESCOLES

26/01/2012

ENDESA POL 401659957 AV. EMPORDA

367,33

26/01/2012

ENEDSA POL 401805064 ENLLUM. CAMP CLOS

933,53

31/01/2012

ENDESA POL 401656635 BOMBA C/ALBERA

1.581,47

31/01/2012

CARME VICH MES DE DE GENER

2.262,41

25/01/2012

ENDESA POL 401680206 ENLLUMENAT ESCOLES

360,47

25/01/2012

ENDESA POL 401805007 AV. EMPORDA ENLL.

890,40

25/01/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

454,41

24/01/2012

ENDESA POL 40034121046 ENLL. CTRA. CATELLO

436,13
9.647,48
5,31
10,10
9,13
146,73

66,38
121,29
30,34

7,72

80,94
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24/01/2012

ENDESA POL 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

10,97

24/01/2012

ENDESA POL 40034125154 PIS QUATRE VENTS

34,08

24/01/2012

ENDESA POL 40034125469 ESCOLA

32,20

24/01/2012

ENDESA POL 40035551908 ENLL. CLUB NAUTIC

358,37

24/01/2012

ENDESA POL 400346488889 ENLL. BON PREU

292,14

24/01/2012

ENDESA POL 401680244 BOMBA MAS SOPAS

297,15

23/01/2012

ENDESA POL 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

117,33

24/01/2012

ENDESA POL 4003444941 SERVEIS SOCIALS

122,12

23/01/2012

ENDESA POL 40034125644 BOMBA C/CARME

24,10

24/01/2012

ENDESA POL 40034242547 ENLL. ESCOLA

240,66

23/01/2012

ENESA POL 40034331420 CONSULTORI

152,92

23/01/2012

ENDESA POL 400346313961 EST. BOMBA RAJOLERIA

235,53

01/02/2012

AUTOCARS VIÑOLAS VIATGES PISCINA

648,00

01/02/2012

SONJA ELKE HERTEL CLASSES GENER

270,00

01/02/2012

GIROD, PLAQUES

299,58

01/02/2012

FRAQUE SL MATERIAL NETEJA

01/02/2012

FRAQUE SL NETEJA

01/02/2012

UNIVERSAL GAS,PAVELLO

02/02/2012

RESTAUANT CA LA TERESA MUSICS ST. SEBASTIA

02/02/2012

PAPER TISORA MATERIAL

02/02/2012

THOMSON REUTERS REVISTA

410,08

02/02/2012

E.S. SANCHEZ MUÑOZ SA GASOIL

556,41

02/02/2012

JOMAR TOPE PER LA PORTA

02/02/2012

JOSEP M POCH SABATER PRODUC. LLAR INFANTS

01/02/2012

ABSIS FORMACIO CLIENTS

8.304,65

02/02/2012

INSTAL.LACIONS EMPORDA TREBALLS DESEMBRE

2.717,02

03/02/2012

YOLANDA CASTELLANO GARRIGA CLASSES GENER

560,00

03/02/2012

CATERING IGNASI ANTEQUERA LLAR INFANTS

518,20

30/01/2012

FRANCISCA PRESAS QUINA LLOGUER GENER

236,00

03/02/2012

AEROBIC&FITNESS MATERIAL PAVELLO

516,43

31/01/2012

ENDESA POL 401656654 CAMP DE FUTBOL

641,28

06/02/2012

ENDESA POL 401656654 CAMP DE FUTBOL

746,09

07/02/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL BIBLIOTECA

07/02/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL ESCOLES

21,11
45,75
1.379,31
340,00
38,45

30,37
137,03

23,60
47,20

01/02/2012 xxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

555,36

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.00 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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