Ref 07/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió del 10 d’abril de 2012
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,00 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agusti Badosa Figueras, Maria Dolors Ferrer
Canals, (Tinents d’Alcalde), la Sra Anna Isern Font disculpa la seva absència.
Oients: Blai Bahi Larios, Lluis Font Massot, Pere Bonavia Gummà disculpa la seva
absència.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Lectura i aprovació de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 27 de març de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 27 de març de
2012, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

Extrem segon: Aprovació del Plec de clàusules tècniques i administratives que han
de regir el concurs públic per a l’autorització municipals i la conseqüent normativa
d’obligat compliment per l’explotació de les ocupacions dels serveis de temporada
en l’àmbit del domini públic marítim terrestre per als anys 2012 al 2016, i la
convocatòria del procediment obert per a l’adjudicació de les ocupacions a explotar
com a serveis de temporada que no precisen d’instal·lacions fixes a les platges de
Sant Pere Pescador.
Atès que ha estat aprovat el Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les
platges, pels anys 2012-2016, el qual preveu la ubicació, característiques i durada dels
esmentats serveis durant la temporada d'estiu.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el “Plec de clàusules tècniques i administratives que han de regir el
concurs públic per a l’autorització municipals i la conseqüent normativa d’obligat
compliment per l’explotació de les ocupacions dels serveis de temporada en l’àmbit del
domini públic marítim terrestre per als anys 2012 al 2016” i sotmetre’l a exposició pública
per un termini de vint dies als efectes que puguin presentar-se les reclamacions que
s’estimin oportunes.
Segon: Convocar simultàniament el procediment obert per a l’adjudicació per a
l’explotació dels serveis de temporada que no precisen d’instal·lacions fixes a les platges
de Sant Pere Pescador.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem tercer: Acord d’informar favorablement la sol·licitud de dragat de la
desembocadura del riu Fluvià.
Atès que per part del Club Nàutic de Sant Pere Pescador ha estat comunicat a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 963/2012) que ha sol·licitat una autorització per al dragat i la
normalització del canal natural del riu Fluvià en la part situada a la desembocadura al mar,
durant la temporada estiuenca de 2012.
Atès que, amb caràcter previ a l’atorgament d’aquesta autorització per part dels
organismes públics competents, el nostre Ajuntament ha d’emetre un informe relatiu a
aquesta sol·licitud d’autorització; i
Atès que, per part d’aquest Ajuntament, no existeix cap inconvenient en la realització
d’aquests treballs, sempre i quan es portin a terme amb les mateixes característiques que
els anys immediatament anteriors.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Informar favorablement la sol·licitud efectuada per part del Club Nàutic de Sant
Pere Pescador amb la finalitat que li sigui autoritzat el dragat i la normalització del canal
natural del riu Fluvià en la part situada a la desembocadura al mar, durant el període la
temporada estiuenca de 2012.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I
RÈGIM INTERN

Extrem quart: Ampliació de l’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 Junta 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. 903/2012) que li amplií
l’autorització d’adscriure a la seva llicència municipal de taxi el vehicle matrícula 7521CYW,
en substitució del vehicle matrícula 2900DXJ, aprovat per Junta de Govern Local del dia 7
de febrer de 2012, el qual continua avariat i el recanvi rebut pel taller és defectuós.
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, pot substituir el vehicle per un de
característiques similars.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Prorrogar l’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: Prorrogar l’autorització del canvi de vehicle per un període d’un mes, més, 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.
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Extrem cinquè: Sol·licitud d’ocupació de la via pública pel Bar Aquario.
Atès que la Sra. Rosa Ortega Versillos ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E.915/2012)
permís per ocupar la 7m2 de la via pública davant del seu negoci situat al carrer Pau
Casals núm. 2.
Atès que els Serveis Tècnics municipals han informat favorablement de l’ocupació de 7
m2 del carrer Pau Casals núm. 2 amb el condicionat que es deixi un pas de vorera lliure i
net d’1,20 m per tal de que els vianants puguin passar correctament.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar a la Sra. Rosa Ortega Versillos a ocupar 7m2 de la via pública davant
del seu negoci situat al carrer Pau Casals núm. 2, amb el condicionant que deixi un pas
de vorera lliure i net d’1,20 m per tal que els vianants puguin passar correctament.
Segon: Les taules, cadires i tendals o para-sols han de complir amb la normativa
específica de l’Ordenança de Via Pública de Sant Pere Pescador.
Tercer: Notificar a la Sra. Rosa Ortega Versillos que ha de satisfer a l’Ajuntament les taxes
corresponents en concepte d’Ocupació de la Via Pública, tal com assenyalen les
ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Quart: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord
Extrem sisè: Informació sobre el pressupost per realitzar el tancament de la planta
baixa del Coll Verd.
Atès que en data 7 d’octubre de 2011 l’Alcalde President va dictar la resolució per la qual
es posava en coneixement dels Srs. Gemma Corominas Gil, Jordi Taulina Orench i Blas
Ferrer Becerra com a administradors concursals de la societat mercantil FORS SLU, dels
deures d’ús, conservació i rehabilitació de la finca de Sant Pere Pescador, coneguda per
Coll Verd, 6 durant el termini de 10 dies.
Atès que en data 4 d’octubre de 2011, la Sra Gemma Corominas Gil d’acord amb els
altres dos administradors concursals, manifesta que s’incoï el corresponent expedient
d’execució subsidiària .
Atesa la urgent necessitat de portar a terme els treballs de tancament de la planta baixa
de la finca coneguda com a Coll Verd, situada al carrer Major núm. 6.
Atès que han estat sol·licitats pressupostos per a la realització d’aquests treballs a tres
empreses amb capacitat suficient per portar-los a terme;
Atès que, de les tres empreses consultades, és l’empresa Josep Costa Costa, la que ha
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per al nostre Ajuntament; i
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Adjudicar a l’empresa Josep Costa Costa la realització dels treballs de tancament
de la planta baixa i accessos de la finca coneguda com a Coll Verd situada al carrer Major
núm. 6 de Sant Pere Pescador, pel preu de 2.832,00 € (Dos mil vuit-cents trenta-dos
euros) IVA inclòs.
Segon: Liquidar a l’empresa FORS SLU la quantitat de 2.832,00 € (Dos mil vuit-cents
trenta-dos euros) IVA inclòs, en qualitat de responsable subsidiari de l’obra.
Tercer: Notificar el present acord als administradors concursals de la societat mercantil
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FORS SLU (Concurs núm. 665/2008).
Quart: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem setè: Comunicació de l’activitat d’Escola de Vela i Punt d’Informació a la
parcel·la 58 polígon 4 promoguda per Club Magicwave.
Atès que el club Magicwave, amb NIF núm. V-65312217, ha comunicat a aquest
Ajuntament en data 14 de juny de 2010 l’inici de l’activitat d’escola de vela a la parcel·la
núm. 58 del Polígon núm. 4 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 el club
Magicwave amb NIF núm. V-65312217, exercirà l’activitat d’escola de vela a la parcel·la
núm 58 del Polígon núm.4.
Segon.- Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
Tercer.- Notificar a l’interessada el present acord.
Quart.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 428,60 euros,
d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 5 de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES

Extrem vuitè: Contractació del Grup Swing Latino el dia 3 de juny, Diada de la Gent
Gran.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar del Grup Swing Latino per tal de que actuïn el proper dia 3 de juny, dins
els actes organitzats en motiu de la Diada de la Gent Gran de Sant Pere Pescador, per
l’import de 2.000,00 € (Dos mil euros), IVA no 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 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:
30/03/2012

CANON, CABLE HDMI

30/03/2012

CARMEVICH PASCUAL, FACTURA MARÇ

14,16

30/03/2012

FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA

166,47

30/03/2012

KIMI-RED GERMI CROMO

177,00

30/03/2012

SONJA ELKE HERTEL, CLASSES MARÇ

405,00

02/04/2012

DIPUTACIO GIRONA PROGRAMA PT09

2.291,80

82,00
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30/03/2012

CANON, CARTUTUTXOS TURISME

30/03/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL, PAVELLO

30/03/2012

TAX, ESTUDI CONVENI

02/04/2012

FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA QUOTA

356,29

02/04/2012

FACTURA FRANCISCA PRESAS QUINTA

236,00

02/04/2012

FACTURA ABS INFORMATICA SL

523,13

03/04/2012

FACTURA FRAQUE, S.L.

474,97

04/04/2012

FACTURA ÀRIDS CURANTA

04/04/2012

DESPATX CAPELLA-BALLBE, S.L.

04/04/2012

DISCOR INDUSTRIAL LA SUREDA, RECANVIS

04/04/2012

ENDESA POL 401656654 CAMP DE FUTBOL

04/04/2012

FACTURA ABS INFROMATICA
CATERING IGNASI ANTEQUERA LLOVERAS

10/04/2012
05/04/2012

272,17
64,90
2.950,00

257,71
2.124,00
132,33
602,64
4.773,54
828,20

05/04/2012

FACTURA JOAN GALI
COSTAL
LLIBRERIA-PAPERERIA GEMMA

58,50
527,88

05/04/2012

ORONA MANTENIMENT

421,01

05/04/2012

ARTS I METALLS CARMANIU, RETOL

106,20

05/04/2012

BENITO URBAN PILONA

10/04/2012

MULTISERVEIS CLARANA SL, TREBALLS VARIS

10/04/2012

FACTURA E.S. SANCHEZ MUÑOZ, GASOIL

276,29

10/04/2012

CANON LECTOR TARGETA

115,49

10/04/2012

FACTURA DIBOSCH

120,17

10/04/2012

COPI OLOT, MATERIAL OFICINA

129,93

03/01/2012

PROSEGUR CIA,

03/01/2012

PROSEGUR, CAMP DE FUTBOL

704,93
4.013,18

LLAR D'INFANTS

35,26
37,08

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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