Ref 09/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 8 de maig 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 i 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 27 d’abril de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 27 d’abril de 2012,
la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem segon: Renuncia de la titularitat del nínxol núm. 2, segon pis de la illa Sant
Sebastià Nord a nom de Josep Maria Bosch Julià a favor del Sr Leonel Da Silva Oliveira.
Examinada la sol·licitud presentada pel Sr Josep Maria Bosch Julià, amb DNI xxxxxxx en
la qual renuncia a la titularitat del nínxol del Cementiri Municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer:- Acceptar la renuncia formulada pel Sr Josep Maria Bosch Julià de la titularitat del
nínxol de la seva propietat situat en el núm. 2, segon pis de la illa Sant Sebastià Nord a
favor del Sr. Leonel Da Silva Oliveira.
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'esmentat canvi de
titularitat del nínxol.
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 tercer: Adquisició TV LED 42’’, per realització de les visites guiades de Sant
Pere Pescador.
Atès que des de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’han organitzat un programa de visites guiades “Descobreix Sant Pere Pescador”.
Atès que el programa inclou la visita a les instal·lacions de la Cooperativa Fructícola Empordà SL, així com el passi d’un audiovisual sobre la producció fructícola municipal.
Atès que la Cooperativa Fructícola Empordà SL no té en les seves instal·lacions una pantalla de televisió suficientment gran per portar a terme el passi del material audiovisual
proposat en les visites guiades.
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Atès que la compra de l’esmentat televisor beneficia a parts iguals l’Ajuntament de Sant
Pere pescador, com a promotor de les visites guiades i a la Cooperativa Fructícola Empordà SL.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents ACORDA:
Primer: Adquirir a parts iguals entre l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i la Cooperativa
Fructícola Empordà SL un televisor LED de 42” de la marca LG, model 42LV3550, i el corresponent suport de paret,
Segon: Imputar la despesa de 293,00 Euros, Iva inclós (dos-cents noranta-tres euros) a la
partida pressupostària 432/22602 Promoció Turística.
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 quart: Acord de comanda dels treballs d’arranjament de tres parcel·les
destinades a aparcament a d’Urbanització l’Amfora
Atesa la urgent necessitat de portar a terme els treballs necessaris per adequar la zona
d’equipaments de Mas Sopas com a pàrquing municipal.
Atès que han estat sol·licitats pressupostos per a la realització d’aquests treballs a
empreses amb capacitat suficient per portar-los a terme;
Atès que, de les empreses consultades, és Germans Costa (Can Pipa) la que ha
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per al nostre Ajuntament.
Atès el que disposa l’article 122,3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, dels contractes del
sector públic pel que fa a la contractació menor d’obres.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Germans Costa (Can Pipa) la realització dels treballs
d’adequació de la zona d’equipaments de Mas Sopas per a pàrking municipal, pel preu de
6.700,00€ (sis mil set-cents 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.

ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN
Extrem cinquè: Bonificació 50% del IVTM per a un vehicle Toyota Auris amb emissions de CO2 inferiors a 120 gr/Km.
Atès que la Sra. Julia Britos Piris ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm. 1097/2012)
l’aplicació d’una bonificació del 50% de la quota de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM).
Atès que la Sra. Britos ha acreditat que el seu vehicle Toyota Auris compleix amb
emissions de Co2 inferiors a 120 gr/Km.
Atès el que disposa l’article 95,6 c) del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 5.4
de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador sobre l’IVTM, en relació a
l’aplicació de la bonificació sol·licitada;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Sra. Julia Britos Piris una bonificació del 50% de la quota de l’IVTM, a
partir de l’exercici econòmic de 2012, corresponent a la vehicle de la seva propietat
matrícula 6139 HHL marca Toyota model Auris.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
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que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem sisè: Comunicació de l’activitat de bar al carrer Josep Terradellas.
Atès que el Sr. Eduard W Turbakiewicz, amb NIE núm. Xxxxxxx ha presentat a aquest
Ajuntament en data 12 de març de 2012 (expedient 3/III-2012) la documentació
necessària per l’exercici de l’activitat de bar, situat a xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 Sr. Eduard W
Turbakiewicz, amb NIE núm.xxxxxxxxxx, exercirà l’activitat de bar, a xxxxxxxxxx.
Segon: Notificar a l’interessada el present acord.
Tercer: 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.
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 canvi de nom de l’activitat de Bar-restaurant al carrer
Major número 2.
Atès que per part de la Sra. Daniela Michela Stoica ha estat sol·licitat a aquest Ajuntament
(Expedient núm. 2011/10/Canvi Titularitat) el canvi de titularitat de la llicència d’activitat
del Bar-Restaurant situat xxxxxxxxxxxxx del nostre terme municipal.
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’enginyer municipal de data 14 de
maig de 2012, la sol·licitud ha estat informada favorablement.
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer: Aprovar el canvi de titularitat de l’establiment de Bar-Restaurant situat xxxxxxxxx
de Sant Pere Pescador, de tal manera que s’atribueixi la nova titular Daniela Michela
Stoica, amb NIE xxxxxxxxxxxxxxx
Segon: Liquidar la taxa de 87,00€ (Vuitanta-set euros) corresponent al canvi de titularitat
de l’esmentat establiment (art. 7), de l’Ordenança Fiscal núm. 5.
Extrem vuitè: Canvi de nom i ocupació de la via pública de l’activitat de Bar situada
al carrer del xxxxxxx.
Atès que per part de la Sra. Catalina Roca Figueras ha estat sol·licitat a aquest
Ajuntament (Expedient núm. 2010/05/III) el canvi de titularitat de la llicència d’activitat del
Bar situat al carrer del xxxxxxxxxxx, del nostre terme municipal.
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’enginyer municipal de data 7 de
maig de 2012, la sol·licitud ha estat informada favorablement.
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer: Aprovar el canvi de titularitat de l’establiment de Bar situat al carrer
delxxxxxxxxxxx, de tal manera que s’atribueixi la nova titular Catalina Roca Figueras, amb
NIF xxxxxxxxxx.
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Segon: Liquidar la taxa de 87,00€ (Vuitanta-set euros) corresponent al canvi de titularitat
de l’esmentat establiment (art. 7), de l’Ordenança Fiscal núm. 5.
Extrem novè: Sol·licitud d’ocupació de la via pública del Bar situada al carrer del
Carme 9 Local 1.
Atès que la Sra. Catalina Roca Figueras ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E.11011125/2012) permís per ocupar tres aparcaments del carrerxxxxxxxx, per a la col·locació
d’una barana de contenció metàl·lica per protegir del trànsit la terrassa del bar i per la
instal·lació d’una màquina per la elaboració de creps.
Atès que els Serveis Tècnics municipals han informat d’aquesta ocupació en el següent
sentit:
1- Ocupació de Via Pública de tres places d'aparcaments: Es considera que degut
a la situació del bar, al fet de tenir pocs aparcaments a la zona i a l'ocupació de via
pública dels establiments de l'entorn, l'ocupació de via pública del Bar situat al
xxxxxxxxxxxx, serà de dues places d'aparcaments.
2- La màquina de fer creps es pretén ubicar en el vial on hi ha els aparcaments per
els quals es demana ocupació de via pública. Es veu viable la seva col·locació en
l'espai dels dos aparcaments autoritzats, sempre i quan no envaeixi la via pública ni
obstacularitzi els pas de vehicles ni vianants
3- Instal·lació del tendal: per a la instal·lació del tendal a lo llarg de la façana de l'activitat, cal que aquest compleixi amb la normativa vigent en l'Ordenança Reguladora de la Via Pública de Sant Pere Pescador (article 10). El tendal ha de complir
amb les següents característiques: L'estructura d'aquest ha de ser d'alumini color
plata, la lona de teixit de cotó amb tractament hidròfug o bé d'altres materials sintètics, les tonalitats de la lona del tendal ha de ser marró, bordeus, gris, veig, blanc o
negre. les mesures del tendal mai no podran superar les dimensions autoritzades
per l'ocupació de via pública mitjançant taules i cadires, i la seva altura, des del terra fins al començament del tendal no pot ser inferior a 2,10 m. No es permetran
tancaments laterals dels tendals, ni transparents ni opacs, excepte en casos excepcionals.
4- En quan a les taules, cadires i para-sols, aquests també hauran de complir amb
l'article 10 de l'Ordenança Reguladora de la Via Pública (S'adjunta una còpia de
l'Ordenança).
5- Instal·lació de barana perimetral de protecció a la terrassa i tendals laterals: la
instal·lació de la barana perimetral pressuposa fer forats al paviment de l'asfalt per
tal de poder collar-la, ja que es tracta de peces metàl·liques (igual a les baranes de
terrassa o balcó). No es permet malmetre el paviment per a collar les baranes ja
que el material del paviment (asfalt) es molt difícil de restaurar-lo posteriorment i el
paviment no queda ben acabat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar a la Sra. Catalina Rocas Figueras a ocupar amb una terrassa a la via
pública, dues places d'aparcaments, de les situades davant del seu negoci i a la
col·locació d’una màquina de fer creps dins els límits marcats de dos aparcament
d’ocupació de la via pública.
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: No autoritzar la col·locació d’una barana perimetral amb tendals laterals que
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estigui fixada al asfalt.
Quart: Notificar a la Sra. Catalina Roca Figueras 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.
Cinquè: 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 SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES
Extrem desè: Sol·licitud d’una subvenció exclosa de concurrència pública a
DIPSALUT per l’adquisició i millora d’equipaments del Consultori Municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona una subvenció
fora de concurrència pública per tal de sufragar les despeses derivades del funcionament i
adquisició de mobiliari i equipaments del Consultori Local de Sant Pere Pescador, durant
l’anualitat 2011.
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: 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:

26/04/2012

ENDESA POL 40035551908 ENLL. CLUB NAUTIC

26/04/2012

ENDESA POL 40035172384 URB. CLUB NAUTIC

320,92

26/04/2012

UNIVERSAL GAS PAVELLO

26/04/2012

CONSELL COMARCAL LIQ. ABOCADOR COMARCAL MARÇ

26/04/2012

DIPSALUT PROG.PT02 CONTROL LEGION.

160,00

27/04/2012

GOU REPARACIONS MECANIQUES MOTOSERRA

175,01

02/05/2012

SAIGA POLEA TENSORA

02/05/2012

COPISTERIA ESTEVE, PLOT. PAPER, TARG. FESTA GENT GRAN

349,75

02/05/2012

IMPREMTA PAGES REVITA ENTITATS

777,62

02/05/2012

BLINKER, CORONA CARBURO

02/05/2012

FRANCISCA PRESAS QUINTA LLOGUER MAGATZEM

02/05/2012

FRAQUE, S.L., ESCOMBRA, LLEXIU

02/05/2012

SAPPYSPORT,SPINNING GENER-FEBRER-MARÇ

02/05/2012

CONSTRUCCIONES BERJA-LOPEZ SL CANVIAR PILONA

708,00

02/05/2012

SONJA ELKE HERTEL, CLASSES TAI XI

270,00

03/05/2012

MATERIALS SANT PERE, PAVELLO

03/05/2012

DOMENEC LUDEÑA CALPE TALLER NOVES TECNOL.

03/05/2012

INSTAL.LACIONS EMPORDA TREBALLS MARÇ

1.324,47

03/05/2012

CARME VICH I PASCUAL ABRIL

2.291,80

03/05/2012

MATERIALS SANT PERE, SERVEIS DEL POBLE

02/05/2012

ASSOCIACIO MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA

04/05/2012

E.S. SANCHEZ MUÑOZ GASOIL COTXES

04/05/2012

CATERING IGNASI ANTEQUERA LLOVERAS LLAR INFANTS

619,20

07/05/2012

COPI OLOT FOTOCOPIES NEGRES

394,96

07/05/2012

JOAN GALI COSTAL SERVEI GRUA

234,00

07/05/2012

TÜVRHEINLAND REVISIO ASCENSOR

177,80

07/05/2012

COPI OLOT, TONER

379,36

21,95
767,90
6.311,98

57,09

90,52
236,00
174,59
1.274,40

6,02
472,00

14,80
262,00
1.003,14
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07/05/2012

ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE

800,00

04/05/2012

SERVEI PROVINCIAL DE COSTES DRAGAT RIU

112,64

08/05/2012

JORDI MARTI DEULOFEU VISITA URBANISME

08/05/2012

BENITO URBAN, REPARACIO PILONA

08/05/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL, CAMP DE FUTBOL

20,95
1.172,21
256,08

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

L'Alcalde president

La Secretària Interventora
accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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