Ref: 11/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió del 5 de juny de 2012
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 22,00 hores
.
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria Dolors Ferrer
Canals, Anna Isern Font (Tinents 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 22 de maig de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 22 de maig de
2012, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

Extrem segon: Proposta de compra del terreny destinat a aparcament de vehicles
situat al Cortal de la Vila.
Atès que la Sra. Jacqueline Delcos és propietària, juntament amb dos germans seus, de
dues finques situades al polígon 5 parcel·la 31 i 32 (Cortal de la Vila) de Sant Pere Pescador.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador té llogada la finca número 31 i la destina a
aparcament de la platja.
Atès que els propietaris han fet una oferta econòmica a l’Ajuntament per tal de vendre les
dues parcel·les per un import de 50.000,00 euros (cinquanta mil euros).
Atès que el pressupost de despeses aprovat per aquest Ajuntament per l’anualitat 2012 no
contempla la compra d’aquest terreny.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Desestimar l’oferta de compra efectuada pels propietaris de la finca situada al
Polígon 5 parcel·les 31 i 32 (Cortal de la Vila) de Sant Pere Pescador.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tercer: Al·legació presentada per l’empresa Activitats Nàutiques Ones
Litoral SL perquè es revisi la puntuació que se li va atorgar en la proposta
d’adjudicació dels serveis de temporada a la platja per a l’estiu 2012 EN-5 i EN-6.
Atès que el Sr Xavier Casorran Solano en nom i representació de l’entitat Activitats
Nautiques Ones Litoral SL, ha entrat en el registre general d’aquest Ajuntament (RE
1523/2012) una al·legació exposant que ha tingut coneixement de que en la proposta
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d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació per a les ocupacions EN-5 i EN-6
s’ha proposat a una altre empresa que no es la seva.
Atès que en l’escrit presentat demana que es valori a l’entitat que ell representa amb la
puntuació màxima legalment permesa segons el punt cinquè del Plec de Clàusules
reguladores de la convocatòria del procediment obert per a les autoritzacions municipals
per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Sant Pere Pescador;
al·legant que no se li ha valorat la organització dels Campionats de Catalunya, ni s’ha
tingut en compte el bagatge adquirit amb els anys que porta de concessió ni el suport de
tots els sectors del municipi i en especial el del càmpings.
Atès que la Junta de Govern en sessió de 22 de maig va estudiar la proposta realitzada
per la Mesa de Contractació, i va analitzar de forma objectiva cada una de les propostes
de millora presentades pels diferents licitadors, i no es va tenir en compte cap altre millora
que les que presentaven per escrit els propis licitadors en el sobre número 3.
Atès que la Junta de Govern en sessió celebrada el 22 de maig va requerir als licitadors
proposats per la Mesa de Contractació que dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà d’haver rebut la notificació, presentin la documentació que es detalla en
la clàusula onzena del Plec de clàusules tècniques i administratives que han de regir el
concurs públic per a l’autorització municipal i la conseqüent normativa d’obligat
compliment per a l’explotació de les ocupacions dels serveis de temporada en l’àmbit del
domini públic marítim terrestre municipal pels anys 2012-2016 que no precisen
d'instal·lacions fixes a les platges de Sant Pere Pescador.
Atès que l’article onzè del Plec de Clàusules diu que no es podran atorgar les
autoritzacions fins que els licitadors proposats no hagin presentat la documentació
requerida.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Xavier Casorran Solano en nom i
representació de l’entitat Activitats Nàutiques Ones Litoral SL, perquè l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador li doni la puntuació màxima legalment permesa pel Plec de Clàusules
reguladores de la convocatòria del procediment obert per a les autoritzacions municipals
per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Sant Pere Pescador, en la
licitació de les ocupacions EN-5 EN-6, atès que les autoritzacions no s’han adjudicat de
manera definitiva.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord
Extrem quart. Proposta de compra o lloguer de les xarxes delimitadores de la zona
de kite propietat de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que l’empresa Magicwave Beach Club SCP ha proposat a aquest Ajuntament la
compra de les xarxes delimitadores de la zona de Kite, que són propietat de la nostre corporació.
Atès que per acord de la Junta de Govern de 22 de maig de 2012, la citada empresa es
troba entre les proposades per l’explotació de la zona EN Can Martinet 1-2 GU-2 pels
anys 2012-2016.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la venda de les xarxes delimitadores de la zona de Kite propietat de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per un import de 1.100,00 € (Mil cent euros)
Segon: 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 cinquè: Aprovació pressupost abalisament de la platja de Sant Pere Pescador.
Atesa la necessitat de portar a terme aquest estiu 2012, els treballs de abalisament de la
platja de Sant Pere Pescador des de la platja de la Gola fins a la platja del Riuet,
exceptuant els canals d’entrada i sortida d’embarcacions i les zones de pràctica de Kite
surf.
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 SERVEIS MARÍTIMS PROMAR SL, la que ha
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per al nostre Ajuntament, tot proposant
un preu anual de 10.620,00 € (Deu mil sis-cents vint euros), IVA inclòs .
Atès que l’oferta és per l’anualitat 2012 i 2013.
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 SERVEIS MARÍTIMS PROMAR SL per les anualitats 2012 i
2013, la realització dels treballs de abalisament de la platja de Sant Pere Pescador des de
la platja de la Gola fins a la platja del Riuet, exceptuant els canals d’entrada i sortida
d’embarcacions i les zones de pràctica de Kite surf, per un import anual sense IVA de
9.000,00 € (Nou mil euros).
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 sisè: Autorització temporal per a la instal·lació d’una activitat de paintball.
Atès que els Srs. Narcís Puig Masset i Josep Maria Saló Pujol se’ls va concedir per Junta
de Govern de 28 d’octubre de 2010 una autorització temporal per a la instal·lació d’una
activitat de paintball, a la parcel·la núm. 215 del Polígon núm. 4 del Cadastre de Béns
Immobles de naturalesa rústica.
Atès que en Junta de Govern de 3 de maig de 2011 es va modificar l’autorització temporal
per tal d’incloure l’activitat de futbolgolf.
Atès que en data de 29 de maig de 2012 el Srs . Narcís Puig Masset i Josep Maria Saló
Pujol han sol·licitat (R.E núm. 1500/2012) incloure 3 mòduls prefabricats amb ús de
vestidors i lavabos, a aquesta autorització temporal.
Vist l’informe emès per l’arquitecta assessora municipal en data 29 de maig de 2012.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer Atorgar als Srs Narcís Puig Masset i Josep Maria Saló Pujol una autorització
temporal per a la instal·lació d’una activitat de paintball a la parcel·la núm. 215 del Polígon
núm. 4 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica, d’acord amb les següents
condicions:
Les condicions a l’autorització temporal són les següents:
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a) La present autorització té caràcter temporal i provisional, amb inici des de l’inici de
Setmana Santa de 2012 i finalització en data 31 d’octubre de 2012.
Una vegada hagi finalitzat el periode d’autorització, la instal.lació haurà de tancar i
s’haurà de desmuntar en la seva totalitat i s’haurà de deixar el terreny ben net i
lliure de qualsevol element adscrit a l’activitat de temporada que s’hi hagi realitzat.
El cost del desmuntatge de la instal.lació anirà a càrrec de l’autoritzat.
(article 62.1.a Reglament de la Llei d’Urbanisme)
b) No es concediran noves autoritzacions en la parcel.la les següents temporades si
s’incompleix el present acord i es modifiquen substancialment les condicions de la
present autorització municipal pel què fa usos, obres i instal.lacions.
c) La present autorització només permet l’activitat de les següents instal.lacions: 3
camps de paintball, 1 camp de 18 forats de futbolgolf, 4 camps de futbol 5/7, 1
camp de futbol 3 - voleibol de gespa artificial, 1 camp de futbol 3-voleibol platja i 1
camp de volei platja i zona de pícnic.
d) No es permet la venda de begudes ni de menjar, tret de begudes amb màquines
expenedores.
e) No es permet la implantació de cap construcció, llevat de les ja autoritzades: Tanca,
magatzem, caseta de motor i 3 mòduls prefabricats amb ús de vestidors i lavabos;
ni de cap altra instal.lació sense la prèvia autorització municipal.
f) L’autoritzat haurà de dipositar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador dos avals o
dipòsits per import de 2.400,00 € amb la finalitat de garantir el tancament i desmuntatge de la instal·lació, una vegada hagi finalitzat el període d’autorització i un altre
de 1.000,00 € amb la finalitat de garantir la retirada dels 3 mòduls prefabricats amb
ús de vestidors i lavabos i caseta de dutxa una vegada hagi finalitzat el període
d’autorització.
g) No es permet l’ús residencial en aquesta activitat , llevat de les funcions pròpies de
guarda vigilància.
h) Caldrà pagar les taxes corresponents en concepte de l’autorització temporal de les
instal·lacions, tal com assenyalen les ordenances fiscals núm. 5 de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador, per un import 259,00 €.
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 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.
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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.
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. 40/2012- Àpats Ca La Teresa SL per l’adequació d’un local per a
realitzar l’activitat de menjars per a emportar, situat al carrer xxxxx, de Sant Pere Pescador.
Condicions de llicència i prèvies a l’inici d’obres:
a) Cal aportar una fiança de 99,53€ per a garantir la correcta destinació del residus
d'enderroc, d’acord amb l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres.
b) Cal presentar una fiança de 264,00€ per tal de garantir la reposició dels elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres.
c) Abans de l’inici d’obres: Cal donar avís previ als serveis tècnics municipals.
d) Per qualsevol obstrucció en el carrer degut a les obres s’haurà de comunicar a
l’Ajuntament.
e) S’ha de demanar llicència d’obres menors per: Execució de pou, ocupació de via
pública, connexió amb la xarxa de clavegueram...
f) Aquesta llicència és pel que descriu el projecte. Qualsevol modificació d’aquest
s’haurà d’aportar nova documentació a l’Ajuntament.
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Extrem vuitè: Acord de recepció de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació
núm. 8
Atès que l’entitat promotora de la urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 8 del Pla
General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, GESDIP SA., ha sol·licitat a aquest
Ajuntament que s’incoï l’expedient de recepció de les obres d’urbanització d’aquest
polígon d’actuació urbanística.
Atès que l’entitat promotora ha aportat a aquest Ajuntament els certificats finals de les
companyies subministradores de serveis, el certificat final d’obra, i altra documentació
pròpia.
Atès que per part dels serveis tècnics municipals s’ha portat a terme la comprovació que
les obres realitzades han estat executades de conformitat amb les previsions
d’urbanització del planejament i del projecte d’urbanització de la U.A. núm.8
Atès el que estableix l’article 169 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006,
de 18 de juliol).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Recepcionar les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 8 del Pla
General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, les quals han estat promogudes per
GESDIP SA.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en especial, la signatura de la
corresponent acta de recepció.
Extrem novè: Aprovació de l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació
del Pla Parcial del sector SUS 4 de Sant Pere Pescador.
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en sessió de
data 25 de gener de 2011, adoptà l’acord d’aprovar inicialment els projectes d’Estatuts i
les Bases d’actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector SUS-4 del Pla
General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador.
Atès que aquest acord d’aprovació inicial i el text íntegre dels estatuts i les bases
d’actuació es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província número 34 de data
18 de febrer de 2011. I que durant el període d’exposició pública no es va formular cap
al·legació.
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en sessió de
data 5 d’abril de 2011 va aprovar definitivament el projecte d’Estatuts i les Bases
d’actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector SUS-4 del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en sessió de 26 d’abril de 2011 va
ratificà l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 5 d’abril.
Atès que aquest acord d’aprovació definitiu es va publicar al Butlletí Oficial de la Província
número 117 de data 20 de juny de 2011, i es va notificar als interessants en data 10 de
juny de 2011.
Atès que en data 22 de març de 2012 es va atorgar l’escriptura de constitució de la Junta
de Compensació del Pla Parcial del Sector SUS-4 de Sant Pere Pescador davant el Notari
Sr. Tomàs Jiménez Duart i la totalitat de propietaris inclusos en l’àmbit del Pla Parcial.
Atès que en data 17 de maig de 2012, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador va rebre una
còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la Junta abans esmentada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer: Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector SUS4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador, formalitzada en Escriptura
pública, davant el Notari Sr. Tomàs Jiménez Duart de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de
Catalunya.
Segon: Designar al primer tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa Figueras com a representat
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a la Junta de Compensació del Pla Parcial del
Sector SUS-4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador.
Tercer: Trametre al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores l’escriptura de
constitució de la Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector SUS-4 del Pla General
d’Ordenació Urbana 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 desè: Concessió gual permanent a la Senyora Gloria Bosch Torrent
Atesa la sol·licitud efectuada per la Senyora Gloria Bosch Torrent per tal que li sigui
concedit un gual permanent per a l’entrada i sortida de vehicles al portal de la seva
propietat situat al xxxxxxxxxx.
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana la Senyora
Gloria Bosch Torrent.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir a la Senyora Gloria Bosch Torrent el gual permanent de vehicles pel
portal d’accés a la seva finca, situat al xxxxxxxxx.
Segon: Liquidar a la Senyora Gloria Bosch Torrent les taxes que corresponguin a aquesta
concessió, d’acord amb el que estableixi la corresponent Ordenança Fiscal.
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 onzè: Acord per modificar la reestructuració del mercat municipal.
Atès que la Junta de Govern reunida en data 27 de març de 2012 va acordar la
reestructuració del mercat municipal regulant el número de parades autoritzades com a
bars.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, ha adoptat el
següent ACORD:
Primer: Deixar sense efecte l’acord de reestructuració del mercat municipal.
Segon:Adjudicar la parada mercat número 141, d’activitat de bar i de 14 metres lineals al
Sr Jaume Bassó Canadell per un import de 735,33 €.
Tercer: Delimitar l’ocupació de les parades amb activitat de bar a ocupar amb taules i
cadires els metres lineals autoritzats.
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 dotzè: Contractació d’un peó de neteja de la platja: Sr. Badembo Drammeh.
Atès que des del dia 1 de juny és vigent el Pla d’Usos de la Platja de Sant Pere Pescador,
per la qual cosa es dóna per iniciada la temporada d’estiu a les platges del nostre municipi, l’Àrea de Gestió de Serveis Econòmics, Serveis Urbanístics, Organització i Règim Intern ha proposat la contractació del Sr. Badembo Drammeh per la neteja manual de la
platja, tal com portava fent els darreres anys.
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar al Sr. Badembo Drammeh del 6 de juny al 11 de setembre de 2012, per
tal de que realitzi les feines de neteja manual de la Platja de Sant Pere Pescador, amb un
contracte eventual per les circumstàncies de la producció (402) a temps complert (40
hores setmanals).
Segon:Imputar la despesa corresponent al salari brut mensual del Sr. Drammeh a la
partida 17/143 del Pressupost de Despeses de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador 2012.
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 tretzè: Contractació del Sr David Lagresa Silvestre com a Agent Cívic de
Platges.
Atès que des del dia 1 de juny és vigent el Pla d’Usos de la Platja de Sant Pere Pescador,
per la qual cosa es dóna per iniciada la temporada d’estiu a les platges del nostre
municipi, l’Àrea de Gestió de Serveis Econòmics, Serveis Urbanístics, Organització i
Règim Intern ha proposat la contractació del Sr. David Lagresa Silvestre com a Agent
Cívic de Platges.
Atès que l’Àrea de Gestió de Serveis Econòmics, Serveis Urbanístics, Organització i
Règim Intern ha definit les tasques a realitzar per l’Agent Cívic com les d’informació
relativa als usos de la platja, la de control del Servei de Salvament i Socorrisme i de les
zones habilitades per a la pràctica de Kitesurf .
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar al Sr. David Lagresa Silvestre del 23 de juny al 11 de setembre de
2012, de 11 a 17 hores, 6 dies a la setmana, per tal de que realitzi les tasques d’Agent
Cívic de Platges, amb un contracte eventual per les circumstàncies de la producció (402)
a temps complert (40 hores setmanals).
Segon: Imputar la despesa corresponent al salari brut mensual del Sr. David Lagresa
Silvestre la partida 17/143 del Pressupost de Despeses de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador 2012.
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: Informació sobre la retirada de la cabina telefònica situada a la Pl.
Catalunya.
Atès que l’empresa Telefónica de España ha presentat a aquest Ajuntament un escrit (R.E
1572/2012) comunicant la retirada del mobiliari urbà en el qual s’ubica un telèfon públic de
pagament (U-1261), emplaçat a la Plaça Catalunya del nostre municipi.
Atès que la Companyia argumenta que la retirada es fa en compliment de l’article 32 del
R.D 726/2011, de 20 de maig, en qual en el seu apartat primer estableix que es considera
una oferta suficient la existència, amb una distribució geogràfica raonable, de, al menys,
un telèfon públic de pagament i un més per cada 3.000 habitants de cada municipi de
1.000 habitants o més habitants i d’un telèfon públic de pagament en cada un dels
municipis de menys de 1.000 habitants en els que sigui justificat...
Atès que malgrat la retirada del terminal U-1261 emplaçat a la Plaça Catalunya del nostre
municipi encara queden al municipi de Sant Pere Pescador dos telèfons públics de
pagament, ubicats un a la urbanització l’Amfora i el segon a la Plaça Catalunya.
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a la companyia Telefónica de España que mantingui l’oferta de dos terminals
telefònics públics de pagament, per tal de mantenir el servei de telefonia al centre del municipi i al
extraradi del mateix
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 quinzè: Aprovació de la despesa corresponent a l’Aula Taller de l’IES de
Castelló d’Empúries.
Atès que l’IES Castelló d’Empúries té en funcionament una Aula Taller que és finançada
proporcionalment pels Ajuntaments que tenen alumnes del seu municipi que hi
assisteixen.
Atès que l’equip directiu de l’IES Castelló d’Empúries ha presentat a l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador una previsió de la despesa de l’Aula Taller pel proper curs escolar, per un
import de 15.124,00 € (Quinze mil cent vint-i-quatre euros), dels quals correspondrien a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador 2.455,00 € (Dos mil quatre-cents cinquanta-cinc
euros), un 16,23 % del total de pressupost de l’Aula Taller.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la despesa de 2.455,00 € (Dos mil quatre-cents cinquanta-cinc euros),
corresponent a la part que assumeix l’Ajuntament de Sant Pere Pescador d’acord amb el
número d’alumnes de municipi que assisteixen a l’Aula Taller.
Segon: Imputar la despesa corresponent a l’Aula Taller de l’IES Castelló d’Empúries la
partida 32/48002 del Pressupost de Despeses de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
2012.
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 setzè: Aprovació de la despesa corresponent a l’activitat Cantània realitzada
per alumnes de l’escola Llagut.
Atès que els alumnes de 5è i 6è curs de l’Escola Llagut han participat a l’activitat
CANTÀNIA, que es celebrava a Figueres.
Atès que des de l’Escola s’ha sol·licitat que els Ajuntaments que tenen nens escolaritzats
a aquesta escola paguin proporcionalment el cost de l’autocar.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar l’import de 273,00 € (Dos-cents setanta-tres euros) corresponent a la part
proporcional del cost de l’autocar que ha d’assumir l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Segon: Imputar la despesa a la partida 32/48002 del Pressupost de Despeses de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador 2012.
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 dissetè: Acord de col·laboració en la campanya “Mulla’t per l’Esclerosi
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Múltiple”.
Atesa la proposta formulada en aquest sentit per la Fundació Esclerosi Múltiple, la Junta
de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer: Adherir-se a la campanya Mulla’t de 2012 amb l’organització al nostre municipi
d’una activitat per al dia programat: diumenge 8 de juliol.
Segon: Traslladar el present acord al Cap de la Brigada de Serveis municipal.
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 divuitè: Aprovació del conveni a subscriure amb el “Consell Esportiu de l’Alt
Empordà” i pressupost del Casal esportiu municipal de l’estiu 2012.
Atès que s’ha valorat la conveniència d’establir novament un conveni amb el Consell
Esportiu de l’Alt Empordà per a l’organització del casal municipal de l’estiu de 2012.
Atès es considera que aquest consell, en la seva qualitat d’entitat privada d’interès públic i
social, sense afany de lucre, és adient per a la gestió d’aquest servei.
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Empordà ha presentat un pressupost per
l’organització del Casal esportiu municipal per l’any 2012 per un import de 15.047,00 €
(quinze mil quaranta-set euros).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat els assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Establir amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà un conveni per a l’organització
del casal esportiu municipal de Sant Pere Pescador per a l’estiu de 2012, el qual s’iniciarà
l’2 de juliol i finalitzarà el 31 d’agost de 2011.
Segon: Aprovar una despesa de 15.047,00 € (quinze mil quaranta-set euros) que
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador haurà de satisfer al Consell esportiu de l’Alt Empordà
per a l’organització del Casal esportiu municipal, i que s’aplicarà a la partida
pressupostària 32/22609 del vigent pressupost de despeses.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en especial, la signatura del
corresponent conveni amb el Consell esportiu de l’Alt Empordà.
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem dinovè: Aprovació del pressupost de contractació de la Festa Major de Sant
Pere 2012.
Atès que el proper dia 29, 30 de juny i 1 de juliol es celebra la Festa Major de Sant Pere
Pescador.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Aprovar la relació de despeses que a continuació es detallen:
JORDI PACHECO, Animació infantil - 01/07/2012

436,60 €

TRAFIC - 30/06/2012

3.540,00 €

LA CHATTA, Orquestra - 29/06/2012

3.186,00 €

COBLA CIUTAT GIRONA - 29/06/2012

900,00 €
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POUS, lloguer escenari, cadires, taules

2.968,89 €

2 CABINES WC, POLYKLYN

411,00 €

GENERADOR, GAM

465,13 €

SOUL A PART, grup musical - 30/06/2012

1.416,00 €

EQUIP - SO 30/06/2012

1.829,00 €

TOCATS, grup musical - 30/06/2012

200,00 €

SOPAR NO PROBLEMO (7 components) - 30/06/2012

140,00 €

15.492,62 €

TOTAL

Segon: Imputar la despesa a la partida 338/22699 del pressupost de despeses.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem vintè: Acord d’autoritzar als veïns residents, als comerços i establiments
l’accés als carrers tancats permanentment al trànsit.
Atès que en el Ple celebrat en data d’avui s’ha acordat tancar de forma permanent el
trànsit de vehicles al tram del carrer de la Verge Portalet comprès entre el seu
encreuament amb el carrer del Forn i l’encreuament amb el carrer Girona, i el carrer del
Carme en el seu tram que va del carrer Girona al carrer del Mar.
Atès que una vegada presa aquesta mesura l’àmbit de carrers integrada per Plaça Major,
carrer Pau Casals, carrer Major, carrer Girona, Carrer de la Verge Portalet comprès entre
el seu encreuament amb el carrer del Forn i l’encreuament amb el carrer Girona, i el carrer
del Carme en el seu tram que va del carrer Girona al carrer del Mar, seran tancats
permanentment al trànsit i formaran una zona de vianants.
Atès que en el citat àmbit de carrers s’hi troben ubicats comerços, garatges particulars i
habitatges.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar l’accés a la illa de carrers tancada permanentment al transit de vehicles
als veïns residents, als propietaris de garatges, als comerços i establiments de l’àmbit, les
bicicletes i els vehicles autoritzats expressament.
Segon: L’Autorització d’accés s’obtindrà mitjançant un distintiu/ targeta de mobilitat que
facilitarà el propi Ajuntament,
Tercer: L’Ajuntament determinarà els requisits a complir per l’obtenció d’aquest distintiu/
targeta de mobilitat i n’ informarà als interessats.
Quart: L’horari de càrrega i descàrrega de mercaderies serà de les 7 a les 11 h del matí.
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 vint-i-unè: 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:
xxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

163,76

xxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

234,96

xxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

601,64
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xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

602,60

xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

154,65

xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

47,10
104,10
14,85

29/05/2012

LLOGATER MARTELL COL.LOCAR PILONES

121,78

23/05/2012

xxxxxxxxxxx, CONSELL TURISME

23/05/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL, PAVELLO

23/05/2012

PERE GOU BRUGAT, ARREGALR DESBROSSADORA

23/05/2012

AQUALIA CAMIO RATA

24/05/2012

ENDESA POL 401680206 ESCOLA PISTA I MODULS

24/05/2012

ENDESA POL 40034121014 ENLLUMENAT C/GIRONA

24/05/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

116,12

24/05/2012

ENDESA POL 401805064 ENLLUMENAT URB. CAMP CLOS

558,81

24/05/2012

ENDESA POL 40034613961 EST. BOMB. LA RAJOLERIA

111,82

24/05/2012

ENDESA POL 4003464889 ENLLUMENAT BON PREU

115,40

24/05/2012

ENDESA POL 40034121046 ENLLUMENAT CTR. CASTELLO

24/05/2012

ENDESA POL 40034125017 ESCORXADOR

24/05/2012

ENDESA POL 40034125469 ESCOLES

29,94

23/05/2012

CEIP LLAGUT ACTIVITAT CANTANIA

273,00

24/05/2012

ENDESA POL 40034125154 PIS QUATRE VENTS

24/05/2012

ROSA M CAMPS FOTOS LLAR D'INFANTS

24/05/2012

GIFIES S.L. PISCINA LLAR D'INFANTS

124,00

16/05/2012

MARIBEL OLMOS, DIADA PUNTAIRES

302,88

24/05/2012

MAQUINARIA JOFERCAN, ARREGLAR TRACTOR

24/05/2012

HEREUS JORDI S.L. RETALALDA BRANCADA CAMINS

4.849,80

24/05/2012

CONSELL COMARCAL ABOCADOR COMARCAL ABRIL

8.406,10

24/05/2012

MATERIALS SANT PERE SL, SERVEIS DEL POBLE

120,70

24/05/2012

DOUBLET BANDERES

500,03

24/05/2012

BENITO URBAN PILONA

307,98

24/05/2012

CEPSA PIS QUATRE VENTS

24/05/2012

GIROD PLACA RECTANGULAR SUPORT

113,15

24/05/2012

RETOLS EMPORDA PLACA

254,88

24/05/2012

IMATGE I SO LLOGUER MATERIALS

619,50

25/05/2012

FACTURA GIROD PLACA RECTANGULAR ALUMINIÇ

29/05/2012

ENDESA POL 40035551908 ENLLUMENAT URB. CLUB NAUTIC

29/05/2012

CAN PIPA CARRIL BICI

29/05/2012

GIROD SENYAL

79,69

29/05/2012

M ANTONIA ROJAS GONZALEZ PARTICIP. TRIBUNAL

36,72

29/05/2012

SERVEIS 95 SL, TV

29/05/2012

SERVEIS 95 SL 10 CD PAVELLO I SERV. SOCIALS

16,00

29/05/2012

SERVEIS 95 SL 25 CD

21,00

29/05/2012

ENDESA POL 40035172384 BOMBA URB. CLUB NAUTIC

29/05/2012

ENDESA POL 401656635 BOMBA C/ALBERA

29/05/2012

ENDESA POL 401805007 ENLLUMENAT AV. EMPORDA

29/05/2012

ENDESA POL 401680244 BOMBA MAS SOPAS

374,82

29/05/2012

SAIGA, CORREA, POLEA I VARIS

330,47

29/05/2012

FACTURA MARC PERXAS QUILOMETRATGE

29/05/2012

UNIVERSAL GAS PAVELLO

157,80

29/05/2012

JOIERIA QUINTANA MEDALLES GENT GRAN

365,09

29/05/2012

JAUME ISACH TAPA REG AMB MARC INTER., ARQUETA

29/05/2012

INSTAL. TECNIQUES SISTEMA DE FRED LLAR D'INFANTS

29/05/2012

SERVEIS 95 SL RADIO+CD PHILIPS+VIGILA BEBES

123,99

29/05/2012

SERVEIS 95 SL CAMARA FOTOS NIKON

135,00

29/05/2012

JORDI MARTI VISITA GIRONA PROTECCIO CIVIL I BARCELONA

110,86

29/05/2012

CANON LECTOR TARGETA USB DNI

10,64
450,84
313,29
3.347,48
371,36
50,45

44,82
9,84

17,97
22,30

64,90

10,87

46,02
267,02
3.304,00

296,99

20,47
2.120,41
83,08

17,00

264,32
24.776,27

35,40
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29/05/2012

NO PROBLEMO ACTUACIO

500,00

30/05/2012

REGISTRE DE LA PROPIETAT FIGUERES

290,78

30/05/2012

VODAFONE MOVILES

1.908,13

31/05/2012

CARME VICH HONORARIS PROFESSIONALS MAIG

2.556,23

31/05/2012

FRANCISCA PRESAS LLOGUER MAGATZEM

31/05/2012

BELTRAN RAMIREZ, AIGUA

31/05/2012

PARQUES Y JARDINES FABREGAS JARDINERA

219,67

01/06/2012

BON PREU FESTA JUBILATS

155,38

01/06/2012

COPISTERIA ESTEVE PAQUET PAPER B/A3

04/06/2012

SONJA ELKE HERTEL, CLASSES MAIG

04/06/2012

GROS MERCAT FESTA JUBILATS

32,30

04/06/2012

GROS MERCAT FESTA JUBILATS

613,68

04/06/2012

E.S. SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL COTXES

943,24

04/06/2012

ENDESA POL 401659957 MOTOR AV. EMPORDA

365,49

04/06/2012

CONSELL COMARCAL LIQUIDACIO COMPOSTATGE

360,00

05/06/2012

FISIO L´ESCALA GRUP DE GIMANASTICA 2N PAGAMENT

28/03/2012

AMSA, ASFALT VIES CASC URBA

05/06/2012

CANON INFORMACIO I TURISME I DISPENSARI

05/06/2012

CATERING IGNASI ANTEQUERA LLOVERAS, LLAR D'INFANTS

05/06/2012

COL.LEGI DE SECRETARIS, CURS Mª TERESA GORGORI

236,00
56,05

21,61
450,00

487,50
24.399,51
2.647,92
969,50
60,00

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 24,45 hores.

L'Alcalde president

La Secretària interventora
accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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