Ref: 05/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió del 06 de març de 2012
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,00 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Maria Dolors Ferrer Canals, Anna Isern Font
(Tinents d’Alcalde), el Sr. Agustí Badosa disculpa la seva absència.
Oients: Pere Bonavia Gummà, Blai Bahi Larios, Lluis Font Massot.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.

Extrem primer: Lectura i aprovació de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 21 de febrer de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 21 de febrer 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 de participació a la convocatòria de subvenció de la Fundació
Humana dins el programa de la promoció de l’Agricultura Social.
Atès que la Fundació Humana ha convocat un programa de subvencions en el marc del
programa per la promoció de l’Agricultura Social.
Atès que des de l’Ajuntament es creu que la iniciativa de crear horts socials que
afavoreixin la integració social en comunitats en risc d’exclusió, és d’interès general.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concórrer a la convocatòria de la Fundació Humana en el marc del programa per
la promoció de l’Agricultura Social..
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 tercer: Acord de sol·licitud de la subvenció de Dipsalut dins el programa de
suport econòmic per la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de platges.
Atès que Dipsalut ha convocat el programa Pt08 de suport econòmic per a la seguretat,
vigilància, salvament i socorrisme de les platges.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha concorregut cada any a aquest programa, per tal de sufragar part de les despeses econòmiques que representa el cost de vigilància i socorrisme de la platja de Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a Dipsalut una subvenció en el marc del programa Pt08 de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de les platges.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I
RÈGIM INTERN

Extrem quart: 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 21 de febrer de 2012.
Extrem cinquè: Concessió de llicències municipals d’obres.
Vist l’expedient instruït a l'efecte i l’informe emès pel tècnic assessor municipal d'obres, la
Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, acorda concedir
la llicència d'obres que es detalla a continuació condicionada 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.
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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-se la corresponent
autorització municipal amb una antelació mínima de 10 dies respecte a la data d’inici de
l’ocupació.
Expedient núm. 82/2010: A XXXXXXX en representació d’Hostal mas Gusó per a la realització d’una rasa per a la portada de la xarxa d’aigua i clavegueram des de la urbanització
Bon Relax III i fins al mas Gusó. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120,00 € 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. b) Cal presentar un aval de 264,00
€ per a refer els elements d’urbanització en cas de resultar malmesos. c) L’Ajuntament
cedeix el pas de les conduccions executades pel sol·licitant atès que la major part dels
terrenys són de titularitat municipal (marge de la carretera i BR III). d) Qualsevol afectació i
el manteniment de les conduccions seran a càrrec del sol·licitant. e) Les obres s’han
d’executar amb la major brevetat possible. f) Qualsevol afectació a la carretera municipal
s’haurà d’avisar als serveis tècnics municipals.
Expedient núm. 22/2012: A XXXXXXXX per a la construcció d’un recinte d’obra que conté
un elevador per donar accés a l’habitatge en planta pis. L’habitatge es troba situat dins el
Càmping les Dunes. Condicions: Presentació d’un aval de 120,00 € per a la realitzar la
correcta gestió dels residus d’excavació.
Expedient núm. 25/2012: A XXXXXXXXX per a les obres d’ampliació d’un portal situat a
l’immoble de la Plaça Major, 10. Condicions: a) cal aportar una fiança de 120 € per a 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 264 €
per a refer els elements d’urbanització en cas de resultar malmesos; L’ocupació de via
pública comporta el pagament de les taxes corresponents d’acord amb l’Ordenança fiscal
nº 10. Aquestes s’abonaran un cop finalitzada l’ocupació. S’ha d’avisar als serveis tècnics
municipals de l’inici de l’ocupació de via pública i la finalització d’aquesta.

Extrem sisè: Autorització temporal a Càmping La Gaviota, S.L. per a la instal·lació
durant la temporada estiuenca de 2012 d’una caseta de fusta desmuntable a una
parcel·la situada enfront de l’accés al càmping La Gaviota
Atès que per part de Càmping La Gaviota, S.L., ha estat sol·licitada a aquest Ajuntament
una llicència (Expedient autorització temporal núm. 2/2012) per a la instal·lació d’una
caseta de fusta desmuntable d’aproximadament 25 m2 de superfície i d’un mobil-home de
7,90 x 2,90 metres i un altra de 7 x 2,50 metres, amb una zona ombrívola collindant de 5,5
x 3 metres, i un sostre balinès de 2 x 2 metres a la parcel·la 3, del Polígon 4 del Cadastre
de Béns Immobles de naturalesa rústica, situada enfront de l’accés al Càmping La
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Gaviota, la qual està inclosa dins l’àmbit de sòl urbanitzable sectoritzat S.U.S.-C-12
previst al Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador;
Atès que l’àmbit de sòl urbanitzable sectoritzat S.U.S.C-12 està pendent de
desenvolupament a través de la prèvia tramitació d’una modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana per tal d’adaptar-lo al Pla Director Urbanístic del Sistema
Costaner, el qual qualifica aquest àmbit com a sòl no urbanitzable tot admetent l’ús de
càmping;
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’arquitecta assessora municipal en
data 2 de març de 2012, no pot autoritzar-se cap llicència d’obres ni d’activitats per a
construccions i instal·lacions en un sector de sòl urbanitzable pendent de
desenvolupament, sinó que únicament poden atorgar-se autoritzacions de temporada; i
Atès que, segons es desprèn també del contingut del referit informe, qualsevol instal·lació
de temporada s’haurà de desmuntar quan aquesta finalitzi, essent el desmuntatge a
càrrec de l’autoritzat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Autoritzar durant la temporada estiuenca de 2011 a Càmping La Gaviota, S.L. la
instal·lació d’una caseta de fusta desmuntable d’aproximadament 25 m2 de superfície i
d’un mobil-home de 7,90 x 2,90 metres i un altra de 7 x 2,50 metres amb una zona
ombrívola collin dant de 5,5 x 3 metres, i un sostre balinès de 2 x 2 metres per a
l’assessorament i venda de material de kitesurf, així com per a la realització d’activitats
vinculades a aquesta pràctica esportiva i d’altres de caràcter nàutic-marítim, a la parcel·la
3, del Polígon 4 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica, situada enfront de
l’accés al Càmping La Gaviota, d’acord amb les següents condicions:
a)
La present autorització té caràcter temporal: S’iniciarà durant la Setmana Santa
de 2012 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2012.
b)
La caseta i la resta d’instal·lacions, una vegada hagi finalitzat el període
d’autorització, hauran de desmuntar-se, tot deixant la parcel·la neta i lliure de qualsevol
element adscrit a l’activitat de temporada que s’hi hagi realitzat. El cost del desmuntatge
de la caseta, dels mobil-home i de les demés instal·lacions anirà a càrrec de l’autoritzat.
c)
No es concediran noves autoritzacions per a les següents temporades si no
s’han desmuntat les instal·lacions objecte de la present autorització.
d)
La caseta i el mobil-home es destinaran únicament a les activitats relatives a la
pràctica del kitesurf i d’altres esports nàutic-marítims, però no podrà utilitzar-se, en cap
supòsit, com a residència o habitatge.
e)
No es permet la implantació de cap construcció ni el tancat de la finca sense
que hagi estat atorgada la prèvia autorització municipal.
f)
L’autoritzat haurà de dipositar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador un aval o
dipòsit per import de 1.200 € amb la finalitat de garantir el desmuntatge de la caseta i demés instal·lacions, una vegada hagi finalitzat el període d’autorització.
g)
Caldrà satisfer a l’Ajuntament les taxes corresponents en concepte
d’autorització temporal de les instal·lacions, tal com assenyalen les ordenances fiscals de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
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 setè: Concessió al Sr. XXXXXXX d’una autorització per a la col·locació d’un
rètol publicitari al Polígon 4, parcel·la 184
Atès que per part del Sr. XXXXXXX s’ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm.
484/2012) una autorització per a la col·locació d’un rètol publicitària la parcel·la 184 del
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Polígon 4 del cadastre de rústica.
Atès que per part dels serveis tècnics municipals han estat informades les condicions que
ha de tenir aquest rètol publicitari, d’acord amb l’ordenança municipal reguladora de rètols
publicitaris i l’ordenança reguladora de la Via Pública.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer: Atorgar al Sr. XXXXXXXXXXXX l’autorització per a la col·locació d’un rètol
publicitari situat al Polígon 4, parcel·la 184, d’acord amb les següents condicions:
a) El rètol ha d’estar col·locat a 18 m com a mínim, respecte la vora de la carretera.
b) Aquest rètol pot tenir una alçada màxima de 2 metres i una amplada de 4 metres.
c) En el cas de que es col·loqui a menys de 18 m de la vora de la carretera, aquests
només podran ser informatius i no publicitaris i hauran d’estar homologats segons
normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya.
Segon: Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem vuitè: Aprovació de la memòria valorada per repassar l’asfaltatge de
diversos punts casc urbà i adjudicació de l’obra.
Atès que, per encàrrec del nostre Ajuntament, ha estat redactada la memòria valorada
corresponent al repàs de l’asfaltatge de diferents trams de carrers urbans molt malmesos.
Atès que la memòria valorada preveu l’actuació en 2.210 m2 , repartits en:
- Camí de l’Estany (C. Mestral en el seu tram urbà): Es preveu la realització de pedassos degut a que en els últims anys ja s’han realitzat vàries actuacions (formigonat, reasfaltat...). Els pedassos impliquen quasi el 100% del camí de l’Estany o carrer Mestral.
- Camí del Bussinyol: En el punt on el camí del Bussinyol s’uneix amb la Crta. de Vilamacolum, existeix un forat important. L’actuació a fer preveu reparar una mica
aquesta cruïlla i repintar la senyal horitzontal de Stop que està força esborrada.
- Avda. Onze de Setembre: En aquest tram es refarà l’asfalt de l’inici del carrer just
enfront la Cooperativa i a l’altra costat de crta. de Vilamacolum es refarà l’entrada a
la Cooperativa (davant portals entrada). En el tram de carrer de davant el mecànic
(just on desemboca el carrer Provença) es farà un pedaç.
- Crta. de Vilamacolum: S’asfalta uns trams de terreny amb graveta des de la Cooperativa i fins a la vorera de materials Sant Pere.
Atès que el cost de l’execució d’aquesta obra és de 20.677,55 € (vint mil sis-cents
setanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims) més el 18% d’IVA, essent el total de
24.400,00 € (vint-i-quatre mil quatre-cents euros) .
Atès que l’empresa Agustí Masoliver Sa, està realitzant unes obres d’asfaltatge al camí de
la Mota i el carrer Pau Casals.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la memòria valorada per repassar l’asfaltatge de diversos punts del casc
urbà.
Segon: Adjudicar a l’empresa Agustí Masoliver SA la realització dels treballs de asfaltatge
dels trams de casc urbà detallats en la memòria valorada.
Tercer: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem novè: Acord de sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Girona dins la
convocatòria “Fons de Subvencions 2012”.
Atès que la Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions dins l’àmbit de
la cooperació municipal “Fons de Subvencions 2012”.
Atès que les despeses subvencionables són despeses d’inversió en obres i serveis
municipals i excepcionalment despeses corrents vinculades a la prestació de servies.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador té previst l’asfaltatge de diferents trams de
del casc urbà, d’acord amb una memòria valorada redactada pels serveis tècnics
municipals.
Atès que l’actuació es realitzarà sobre 2.210 m2 per un valor de 20.677,55 € (vint mil siscents setanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims) més el 18% d’IVA, essent el total de
24.400,00 € (vint-i-quatre mil quatre-cents euros) .
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció dins la convocatòria “Fons de
Subvencions 2012”, per tal del finançar les despeses d’asfaltatge de diferents punts del
casc urbà.
Segon: Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.

Extrem desè: Aprovació de la sol·licitud d’una subvenció exclosa de concurrència a
la Diputació de Girona, per la construcció d’un sistema de drenatge al carrer Sant
Sebastià.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha adjudicat les obres d’inversió per la
Construcció d’un sistema de drenatge al carrer Sant Sebastià, per tal de desaiguar les
aigües pluvials acumulades a la cruïlla entre els carrers Marinada i Sant Sebastià,
mitjançant un sistema de bombament.
Atès que el cost total de l’obra serà de 310.747,00 € (tres-cents deu mil set-cents
quaranta-set euros) IVA inclòs, dels quals 200.000,00 € (dos cents mil euros) són
subvencionats mitjançant un conveni signat pel Consorci Costa Brava.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de concurrència pública
d’un import total de 110.474,00 € (Cent deu mil quatre-cents setanta-quatre euros) per la
financiació de l’obra de construcció d’un sistema de drenatge al carrer Sant Sebastià.
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 de signatura d’un conveni per la liquidació de la Junta de
seguiment del mapa de sòls.
Atès que en data 6 de juliol de 1986els llavors Alcaldes del municipis de l’Armentera, Sant
Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló i Vilamacolum van costituir la Junta de
Seguiment per als treballs del Mapa de Sòls a realitzar als cinc municipis .
Atès que amb la constitució de la Junta es va obrir un compte corren a la Caixa d’estalvis i
Pensions “La Caixa”, el qual actualment té un saldo de 5.761,00 € (cinc mil set-cents
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seixanta-un euros).
Atès que l’objecte de constitució de la Junta de Seguiment per als treballs del Mapa del
Sòl ja ha finalitzat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Signar un conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de l’Armentera, Sant
Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló i Vilamacolum per a la liquidació de la Junta
de Seguiment del Mapa del Sòl en relació a la Comunitat d’Usuaris de la Conca del Baix
Fluvià.
Segon: Distribuir el saldo existent al compte corrent 210002290200045444 de “La Caixa”,
segons el percentatge d’aportació inicial efectuada per cada un dels cinc municipis. En el
cas de Sant Pere Pescador el percentatge corresponent és del 33,71% que correspon
sobre el saldo existent a un import de 1.942,33 € (mil nou-cents quaranta-dos euros amb
trenta-tres cèntims).
Tercer: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord, i a la signatura del conveni de liquidació de
la Junta de Seguiment del Mapa del Sòl.
Extrem dotzè: Sol·licitud presentada per Ursula Teschke i i Rainer Wulff per la
instal·lació d’un mercat de segona mà.
Atès que els Srs. Ursula Teschke i Rainer Wulff han sol·licitat d’aquest Ajuntament (R.E
613/2012) autorització per organitzar un mercat de segona mà tots els diumenges.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador no disposa dels recursos necessaris per
portar a terme un mercat d’aquestes dimensions.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: No autoritzar als Srs. Ursula Teschke i Rainer Wulff la instal·lació d’un mercat de
segona mà tots els diumenges.
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: Proposta d’assegurança de contenidors easy per part de l’empresa
Sersall.
Atès que l’empresa concessionària del servei de recollida d’escombraries Sersall 95 SL,
ha proposat a l’Ajuntament la subscripció d’una pòlissa d’assegurances, per tal
d’assegurar nou contenidors d’easy rebuig.
Atès que l’import total anual de l’assegurança és de 2.106,41 Euros (dos mil cent sis
euros amb quaranta-un cèntims).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar l’assegurança proposada per l’empresa Sersall 95 SL, per assegurar
nou contenidors easy de rebuig.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord
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ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES

Extrem catorzè: Acord de sol·licitud d’un pressupost per l’ampliació d’escomesa i
potència elèctrica a les instal·lacions de l’escola CEIP Llagut.
Atès que, amb motiu de l’ampliació de l’Escola Llagut del nostre municipi mitjançant la
col·locació d’un mòdul prefabricats més, és necessari ampliar l’escomesa i la potència
elèctrica de les instal·lacions de l’actual escola.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a l’empresa subministradora Fecsa Endesa un pressupost per
l’ampliació de l’escomesa i la potència elèctrica del comptador de l’escola CEIP Llagut.
Segon: Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.

ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Extrem quinzè : Acord d’acceptació de la quitança proposada per l’asseguradora
AXA Seguros SA, asseguradora de l’empresa de neteja viària SERSALL 95 SL, per la
neteja integral dels carrers reurbanitzats.
Atès que en data 29 de setembre de 2011 la màquina que l’empresa Sersall 95 SL utilitza
habitualment per la neteja viària va deixar el paviment d’alguns carrers completament
tacat d’oli i greix.
Atès que es va requerir en data 27 de desembre de 2011, que l’empresa Sersall 95 SL
assumís els costos de la neteja viaria.
Atès que l’empresa AXA Seguros SA, com a asseguradora de l’empresa Sersall 95 SL ha
presentat com a proposta de quitança la quantitat de 8.974,58 € (vuit mil nou-cents
setanta-quatre euros amb cinquanta vuit cèntims) més 300,00 € (tres-cents euros) que ha
de pagar l’empresa Sersall 95 SL a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador com a franquícia
de la seva assegurança.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Acceptar la quitança oferta per AXA Seguros SA per un import de 8.974,58 € (vuit
mil nou-cents setanta-quatre euros amb cinquanta vuit cèntims) més 300,00 € (tres-cents
euros) que ha de pagar l’empresa Sersall 95 SL a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
com a franquícia de la seva assegurança.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem setzè: Acord d’autorització d’una prova de Caiac/BTT/Cursa popular
organitzada pel Club Nàutic de Sant Pere Pescador amb col·laboració amb
l’empresa Diver Sport.
Atès que el Sr XXXXXXXXXXXXX en representació del Club Nàutic de Sant Pere
Pescador a presentat a aquest Ajuntament (R.E 3147/2011) autorització per a la
realització d’una prova de caiac/BTT/cursa popular en col·laboració amb l’empresa Diver
Sport, el proper dia 3 de juny.
Atès que l’esmentada activitat consistirà en tres proves, els recorreguts de les quals seran:
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5000 m de caiac en el riu Fluvià, 10Km en BTT i 3Km de cursa a peu dins el terme
municipals de Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar al Club Nàutic de Sant Pere Pescador la realització d’una prva de
caiac/BTT/cursa popular el proper dia 3 de juny, sense perjudici dels informes sectorials
corresponents.
Segon: Notificar al Club Nàutic de Sant Pere Pescador que la present autorització s’atorga
amb la condició que l’activitat compti amb la cobertura de la corresponent pòlissa de
responsabilitat civil i d’assegurança d’accidents.
Tercer: Donar trasllat del present acord, per al seu coneixement, a la Comissaria de
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica de l’Alt Empordà-Roses i al Cap de la Brigada
municipal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
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 dissetè: Acord d’autorització de la “III Regata de la Lliga Catalana de Banc
Fix” organitzada pel Club Nàutic de Sant Pere Pescador amb col·laboració amb la
Federació Catalana de Rem.
Atès que el Sr XXXXXXXXXXX en representació del Club Nàutic de Sant Pere Pescador a
presentat a aquest Ajuntament (R.E 697/2012) autorització per a la realització de la “III
Regata de la Lliga Catalana de Banc Fix” en col·laboració amb la Federació Catalan de
Rem, el proper dia 15 de juliol en el riu Fluvià.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar al Club Nàutic de Sant Pere Pescador la realització de la “III Regata de
la Lliga Catalana de Banc Fix” el proper dia 15 de juliol, sense perjudici dels informes
sectorials corresponents.
Segon: Notificar al Club Nautic de Sant Pere Pescador que la present autorització s’atorga
amb la condició que l’activitat compti amb la cobertura de la corresponent pòlissa de
responsabilitat civil i d’assegurança d’accidents.
Tercer: Donar trasllat del present acord, per al seu coneixement, a la Comissaria de
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica de l’Alt Empordà-Roses i al Cap de la Brigada
municipal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
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 divuitè: Acord d’autorització d’una Triatló popular organitzada pel Club
Nàutic de Sant Pere Pescador amb col·laboració amb l’empresa Diver Sport.
Atès que el Sr XXXXXXXXXXXXXX en representació del Club Nàutic de Sant Pere
Pescador a presentat a aquest Ajuntament (R.E 696/2012) autorització per a la realització
d’una Triatló popular en col·laboració amb l’empresa Diver Sport, el proper dia 22 de juliol.
Atès que l’esmentada activitat consistirà en tres proves, els recorreguts de les quals seran:
500 m de natació en el riu Fluvià, 10-12 Km en BTT i 3Km de cursa a peu dins el terme
municipals de Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar al Club Nàutic de Sant Pere Pescador la realització d’una Triatló popular
el proper dia 22de juliol, sense perjudici dels informes sectorials corresponents.
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Segon: Notificar al Club Nàutic de Sant Pere Pescador que la present autorització s’atorga
amb la condició que l’activitat compti amb la cobertura de la corresponent pòlissa de
responsabilitat civil i d’assegurança d’accidents.
Tercer: Donar trasllat del present acord, per al seu coneixement, a la Comissaria de
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica de l’Alt Empordà-Roses i al Cap de la Brigada
municipal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Quart: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem dinovè: Sol·licitud d’autorització per la realització d’una desfilada de cavalls
(cavallada) el proper dia 1 d’abril.
Atès que el Sr.XXXXXXXX, en nom i representació de l’associació Amics del cavall de
Sant Pere Pescador, ha sol·licitat (R.E núm. 701/2012) a aquest Ajuntament una autorització per a la celebració d’una desfilada de cavalls a través del nucli urbà de la nostra població el proper 1 d’abril de 2012.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar l’associació Amics del cavall de Sant Pere Pescador per a la realització
d’una desfilada de cavalls (cavallada) a través de diversos carrers del casc urbà del nostre
municipi el proper diumenge 1 d’abril de 2012.
Segon: Establir que l’itinerari de la cavallada sigui fixat de mutu acord amb els Serveis
Tècnics municipals per tal de no entorpir excessivament el trànsit rodat a través del casc
urbà.
Tercer: Donar trasllat del present acord, per al seu coneixement, a la Comissaria de
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica de l’Alt Empordà-Roses i al Cap de la Brigada
municipal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
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 vintè: Aprovació de despeses.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’acord d’aprovar les factures que es relacionen a continuació:
22/02/2012

ENDESA, POL: 40034613961 EST. BOM. LA RAJOLERIA

101,03

22/02/2012

ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C/ ST. ANTONI

56,09 €

22/02/2012

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTR. CAST.

58,80 €

22/02/2012

ENDESA POL: 40034125154 PIS QUATRE VENTS

22/02/2012

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU

22/02/2012

BELTRAN RAMIREZ SA, AIGUA

22/02/2012

MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, ENGEGAR CAMIO

23/02/2012

DIPUTACIO DE GIRONA, LEGIONEL.LOSI

540,00 €

24/02/2012

ALLIANZ ASSEGURANÇA CASAL CULTURAL

1.553,12 €

24/02/2012

VODAFONES FACT. 15/01-14/02

24/02/2012

UNIVERSAL GAS PAVELLO

1.558,41 €

24/02/2012

VODAFONE FACT. 15/1-14/2

2.056,88 €

27/02/2012

ALMA I LA MAR DE CONTES, BIBLIOTECA

27/02/2012

TP SPORT, CERCOL DE BASQUET

79,66 €

27/02/2012

ABSIS CONTRACTE MANTENIMENT

486,08 €

27/02/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL, BIBLIOTECA

204,18 €

27/02/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL, PAVELLO

403,02 €

27/02/2012

ENDESA POL 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC

32,84 €
184,29 €
28,03 €
30,92 €

256,48 €

200,60 €

20,63 €
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27/02/2012

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUM. CLUB NAUTIC

303,47 €

28/02/2012

TVI GIRONA SL, REPARACIO VEHICLE

28/02/2012

SERVICENTRE YARAMILA COMPLEX

28/02/2012

E.S. SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL C 1608 L.

28/02/2012

E.S. SANCEHZ MUÑOZ SA, GASOIL C 750 L

28/02/2012

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER FEBRER

29/02/2012

CARME VICH FACTURA FEBRER

29/02/2012

YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, CLASSES FEBRER

29/02/2012

PAPER TISORA, ENQUADERNAR, DESTRUCTORA,...

29/02/2012

ARANZADI REVISTA CUNA

218,87 €

29/02/2012

CARVERD JARDINS SC, TALLAR ARBRER CAMP DE FUTBOL

460,20 €

29/02/2012

ABOCADOR COMARCAL GENER

29/02/2012

MATERIALS SANT PERE SL, PINTURA

29/02/2012

MATERIALS SANT PERE SL, LLANA D'ACER

29/02/2012

MATERIALS SANT PERE SL, SERVEIS DEL POBLE

53,57 €

29/02/2012

MATERIALS SANT PERE SL, FORMIGO, CUTTER,...

12,50 €

29/02/2012

MATERIALS SANT PERE SL, SERVEIS DEL POBLE

4,99 €

29/02/2012

MATERIALS SANT PERE SL, CADENAT, DESA,...

159,68 €

29/02/2012

MATERIALS SANT PERE SL, CENTRE CIVIC

29/02/2012

MATERIALS SANT PERE SL, SERVEIS DEL POBLE

02/03/2012

ABSIS PROGRAMA WEB

02/03/2012

E.S. SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL COTXE

558,72 €

02/03/2012

VIÑOLAS VIATGES PISCINA ROSES ESCOLA

648,00 €

02/03/2012

BENITO URBAN, JARDINERA I PILONA

485,22 €

02/03/2012

JORDI MARTI NOTARIA FIGUERES 07/02/2012

02/03/2012

JORDI MARTI VIATGE FERE 17/02/2012

02/03/2012

SONJA ELKE HERTEL, CLASSES FEBRER TAIXI

405,00 €

02/03/2012

INSTAL.LACIONS EMPORDA, TREBALLS FEBRER

1.068,84 €

05/03/2012

GROS MERCAT AIGUA

05/03/2012

ARIDS CURANTA SORRA GROGA

05/03/2012

JORDI MARTI DEULOFEU VAITGE FIGUERES CONSELL

05/03/2012

JORDI MARTI, REUNIO LLEI ONIBUS

05/03/2012

CATERING IGNASI ANTEQUERA LLOVERAS, MENUS FEBRER

06/03/2012

CANON, UBICACIO TURISME I DISPENSARI

06/03/2012

FRAQUE SL, PAPER MANS, TOALLISTAS,...

360,80 €

06/03/2012

CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT FEBRER

272,34 €

06/03/2012

EL PERIODICO, SUBSCRIPCIO ANUAL

415,00 €

06/03/2012

JOAN GALI COSTA, SERVEI GRUA

175,50 €

06/03/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL, TREBALLS ESCOLA

110,64 €

06/03/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL, TAULELL PAVELLO

216,88 €

06/03/2012

MAQUINARIA PLANAS, TISORA, XERRAC, DISC

140,61 €

31/12/2011

RETOLS EMPORDA, PLACA ESGLESIA I AJUNTAMENT

31/12/2011

RETOLS EMPORDA, PLAQUES LLAR INFANTS I CAMP DE FUTBOL

31/12/2011

RETOLS EMPORDA, CARTELL PVC INSTAL.LACIONS

31/12/2011

RETOLS EMPORDA, PISSARRA VELA

1.000,14 €
86,13 €
1.525,99 €
715,50 €
236,00 €
2.262,41 €
690,00 €
62,00 €

5.588,26 €
34,57 €
2,95 €

2,60 €
174,15 €
12.555,05 €

9,00 €
85,06 €

6,16 €
423,74 €
10,10 €
25,95 €
665,40 €
2.647,92 €

370,61 €
1.095,04 €
99,12 €
140,42 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23.15 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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