Ref. 13/2012
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 2 de juliol de 2012
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,30 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria Dolors Ferrer
Canals, Ana 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 juny de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 22 de juny de
2012, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem segon: Actuacions a fer per evitar la pols que es genera en el pàrquing de
l’Àmfora.
El Regidor Lluis Font Massot explica als assistents que per tal d’evitar la pols que hi ha als
pàrquings habilitats a la zona de l’Àmfora i el pàrquing del Clos d’en Mengol, s’hauria de
prendre una solució a llarg termini, ja que la mesura de regar diàriament per part de la
Brigada de Serveis Municipals el pàrquing resulta inviable.
El Regidor Lluis Font proposa de regar el pàrquing amb una solució estabilitzadora de
pols dels camins, la qual cosa provocarà que no es generi pols durant algunes setmanes.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Regar el pàrquing de l’Àmfora i el del Clos d’en Mengol amb un solució estabilitzadora de pols dels camins.
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: Retirada de la caseta situada al costat del parc infantil del Centre Cívic.
Atès que la caseta que esta situada al costat del parc infantil del Centre Cívic es troba en
un estat molt precari i suposa un perill pels usuaris de l’àmbit.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Encarregar a la Brigada Municipal de Serveis el desmuntatge de la caseta situada
al costat del parc infantil del Centre Cívic.
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 quart: Sol·licitud de Moustapha El Karraoui per ocupar la via pública davant
de la seva activitat del carrer xxxxxxxxxxxxx
Atès que el Sr. Moustapha El Karraoui ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E.1817/2012)
permís per ocupar amb un expositor de venda de verdures 4 m de la via pública davant de
seu negoci situat al xxxxxxxxxxxxxx.
Atès que els Serveis Tècnics municipals han informat d’aquesta ocupació en el següent
sentit:
1- L’ocupació no pot sobrepassar els límits de la façana de l’activitat.
2- L’expositor ha d’estar adossat a la façana, i des del límit de l’expositor fins a la línia
de jardineres hi ha d’haver-hi 1.20 m.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar al Sr. Moustapha El Karroui a ocupar amb un expositor per a la venda
de verdures 4 m de la via pública davant del seu negoci situat al xxxxxxxxxxxxxxxx
Segon: L’ocupació no pot sobrepassar els límits de la façana de l’activitat. L’expositor ha
d’estar adossat a la façana, i des del límit de l’expositor fins a la línia de jardineres hi ha
d’haver-hi 1.20 m.
Tercer: Notificar al Sr. Moustapha El Karroui 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 cinquè:Sol·licitud de la Sra. Imma Ferrer Canals per ocupar la via pública
davant de la seva activitat al xxxxxxxxx.
Atès que la Sra. Imma Ferrer Canals ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E.1727/2012)
permís per ocupar amb un expositor una superfície de 2 m2 davant del seu negoci situat
al xxxxxxxxxxxxxxx.
Atès que els Serveis Tècnics municipals han informat d’aquesta ocupació en el següent
sentit:
1- Alhora de situar l’expositor cal deixar lliure el tram de vorera per al pas de vianants,
1,20 m.
2- L’expositor s’haurà de col·locar a la banda més propera a la carretera i deixar la
part de la vorera que toca a la façana lliure de qualsevol element.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar a la Sra. Imma Ferrer Canals a ocupar 2 m2 de la via pública davant del
seu negoci situat al carrer xxxxxxxxxxxxxxx.
Segon: L’expositor ha d’estar situat de tal manera que deixi 1.20 m de tram de vorera per
al pas de vianants. I s’haurà de col·locar a la banda mes propera a la carretera per tal de
deixar la vorera de tocar a la façana lliure de qualsevol element.
Tercer: Notificar a la Sra. Imma Ferrer Canal 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: Petició de subrogació, dels expedients urbanístics d’activitats i

llicències d’obres no autoritzades i il·legalitzables, als Serveis de protecció de la
legalitat urbanística de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el municipi de Sant Pere Pescador està format per diferents nuclis urbans
dispersos.
Atès que el municipi presenta unes característiques especials a nivell urbanístic al trobarse afectat per diferents Plans Sectorials: Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, Pla
Especial dels Aiguamolls de l’Empordà, Pla Director Territorial de l’Alt Empordà...
Atès que aquests Plans Sectorials afecten principalment al sòl no urbanitzable del
municipi, on es concentra la major part de l’activitat turística, i en especial als càmpings de
Sant Pere Pescador.
Atès que els diferents nuclis urbans i les dimensions econòmiques del sector turístic
comporten un volum molt important de llicències d’obres i d’activitats , que impliquen un
nombre d’inspeccions i resolucions urbanístiques molt superiors a les que pot assumir la
infraestructura tècnico-administrativa de que disposa actualment l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador.
Atès que d’acord amb el LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d'urbanisme, el seu article núm. 65, que modifica l’article 200 del text refós de la llei
d’Urbanisme 1/2010 i que diu: “s’ha d’establir per reglament el sistema per a coordinar
l’exercici de la potestat de protecció de la legalitat urbanística entre les administracions
competents”.
La Junta de Govern Local acorda:
Primer: Sol·licitar al Servei de protecció de la legalitat urbanística de la Generalitat de
Catalunya la subrogació de tots aquells expedients urbanístics d’activitats i llicències
d’obres no autoritzades i il·legalitzables 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: Aprovació del Padró Fiscal de l’Impost sobre les Activitats
Econòmiques de l’any 2012.
Atès que per part dels serveis de recaptació municipals ha estat elaborat el Padró Fiscal
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l’exercici de 2012.
Atès que correspon la seva aprovació per portar a terme posteriorment la recaptació de
les liquidacions que conté;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment el Padró Fiscal corresponent a l’Impost sobre Activitats
Econòmiques del municipi de Sant Pere Pescador per a l’any 2012, el qual importa un
total de 43.142,79 € (Quaranta-tres mil cent quaranta-dos euros amb setanta-nou cèntims).
Segon: Sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies i, si un cop acabat el
mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui aprovat definitivament
sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem vuitè: Aprovació de les autoritzacions per a l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires corresponents a la temporada 2012; i aprovació de la llista
cobratòria corresponent a les taxes per aquesta ocupació.

Atès que per part dels serveis administratius municipals ha estat elaborada la llista
corresponent a les sol·licituds efectuades per diversos establiments del municipi per a
l’ocupació de via pública durant 2012 amb taules i cadires, amb mostres, amb tendals, i
amb entarimats; i
Atès que aquesta llista és conforme amb els criteris que s’han anat establint a les darreres
temporades pel que fa a l’ocupació de la via pública per part d’aquests establiments;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar la relació d’establiments autoritzats per a l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires, amb mostres i amb tendals, durant la temporada estiuenca del present
any 2012, on figuren el número de taules que poden situar-se a la via pública, i els m2 de
superfície que poden ocupar amb mostres i tendals.
Segon.- Aprovar la llista cobratòria de les taxes municipals corresponents a aquestes
ocupacions.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem novè: Pagament als arquitectes de la Llar d’infants municipal.
Atès que el darrer pagament de l’equip d’arquitectes de la Llar d’infants municipal havien
quedat pendent de pagament, degut a diferent s discrepàncies amb el tancament de
l’obra, pel que fa al sistema de climatització.
Atès que l’arquitecte municipal ha redactat un informe en el que s’argumenta la
problemàtica del sistema de climatització de la Llar d’Infants Municipal.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Pagar les factures corresponent a l’arquitecte Sr. Ander Aginako Arri, per un import
de 560,06 Euros (cinc-cents seixanta euros amb sis cèntims), Amaya Celaya Alvarez, per
un import de 560,06 Euros (cinc-cents seixanta euros amb sis cèntims) i Ovidi Alum
Gelabert, per un import de 1.120,11 Euros (mil cent vint euros amb onze cèntims)
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem desè: Proposta de canvi d’assignacions laborals del treballador Sr. Jordi
Padilla Corral.
Atès que el treballador de la Brigada Municipal de Serveis, Jordi Padilla Corral estava
assignat a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador aprovada per
l’any 2012 com a peó de la Brigada Municipal de Serveis.
Atès que el Sr Padilla està realitzant tasques que no són pròpiament de peó de la brigada
sinó d’oficial i substitueix puntualment el Sr David Sanglas Terradellas Cap de la Brigada
Municipal de Serveis.
La Junta de Govern Local, adopta el següent acord:
Primer: Assignar amb caràcter provisional al Sr. Jordi Padilla Corral les funcions d’oficial
de la Brigada Municipal de Serveis, fins que s’aprovi la plantilla de personal corresponent
a l’exercici econòmic 2013, passant llavors a ésser aquestes funcions com a definitives.
Segon: Incrementar de forma provisional en 125 Euros bruts al mes el salari del Sr. Jordi
Padilla Corral, imputant aquest increment com a complement específic de la seva nòmina.
El complement esdevindrà definitiu quan s’aprovi la corresponent plantilla de personal per
l’exercici econòmic 2013.
Tercer: Autoritzar a l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem onzè: Renovació del contracte del Sr. Jordi Berja Cuerva com a peó de la
Brigada Municipal, a partir del dia 1 de juliol.
Atès que el Sr. Jordi Berja Cuerva va estar contractat per l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador, com a peó de la Brigada Municipal de Serveis, mitjançant una pla d’ocupació
finançat per la Generalitat de Catalunya i destinat a contractar aturats que no estiguessin
cobrant cap ajuda.
Atès que el contracte tenia una durada de sis mesos, els quals finalitzaven el passat dia
29 de juny.
Atès que el Cap de la Brigada Municipal de Serveis i el Regidor Cap de l’àrea de
Planificació Territorial Sr Lluis Font estan contents del treball pel Sr Jordi Berja Cuerva
durant aquest sis mesos.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar al Sr. Jordi Berja Cuerva del 1 de juliol al 28 de setembre de 2012, com
a peó de la Brigada Municipal de Serveis, amb un contracte eventual per les
circumstàncies de la producció (402) a temps complert (40 hores setmanals).
Segon:Imputar la despesa 1.100 € (mil cent euros) corresponent al salari brut mensual del
Sr. Jordi Berja Cuerva a la partida 16/130 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 dotzè: Renuncia com a regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador del
regidor Pere Bonavia.
El regidor cap de l’Àrea de gestió de Joventut, Festes i Esports, Sr. Pere Bonavia Gummà,
explica als membres presents a la Junta de Govern que per motius personals presenta la
seva renúncia com a regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, amb efectes des del
dia d’avui. Vol fer constar que la presentació de la renúncia no és per discrepàncies amb
cap membre de l’equip de govern sinó per una qüestió purament personal.
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem tretzè: Aprovació del Protocol d’Emergències de la connexió dels municipis
de Sant Pere Pescador i l’Armentera a l’EDAR de L’Escala.
Atès que el sistema públic de sanejament de Sant Pere Pescador depura les seves aigües
residuals a L’Escala, i aquest sistema també integra els Càmpings La Ballena Alegre,Las
Dunas, Aquarius, L’Amfora, La Gaviota, Las Palmeras i El Riu.
Atès que malgrat el sistema de sanejament presenta un grau de seguretat de les instal·lacions molt gran, no es pot descartar que es produeixi algun incident.
Atès que des dels Ajuntaments de Sant Pere Pescador i L’Armentera s’ha cregut necessari realitzar un protocol d’emergències per tal de definir les actuacions a realitzar en el cas
que es produeixi una situació anòmala en el funcionament del sistema de sanejament.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el Protocol d’emergències per incidents al sistema de sanejament de les
aigües residuals de Sant Pere Pescador i L’Armentera.
Segon: Traslladar el present acord al Consorci Costa Brava, pel seu coneixement i efectes
oportuns.

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: Modificació de la sol·licitud de suport policial per a la vigilància de
la pràctica del kitesurf a les platges de Sant Pere Pescador
Atès que des de l’Ajuntament s’han rebut diverses queixes referents a la pràctica de
kitesurf (surf d’estel) en zones no autoritzades pel Pla d’Usos de les platges de Sant Pere
Pescador.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 14 de juliol de 2009 ja va
acordar sol·licitar el suport policial corresponent al Cos dels Mossos d’Esquadra i de la
Guàrdia Civil a instància de la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador no disposa dels recursos per a realitzar la
vigilància de totes les platges, sancionar i comissar el material esportiu dels practicants
que incompleixen el Pla d’Usos i l’Ordenança de Civisme i Convivència ciutadana de Sant
Pere Pescador article 35 a) punts 1 i 10.
Atès que en l’escrit de data 15 de juliol 2009 (RE 2434/2009) el Subdelegat del Govern de
l’Estat a Girona va requerir a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador l’abalisament dels 200
metres que delimiten la zona de banyistes, com a mesura bàsica prèvia per l’actuació
policial des de la zona marítima.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha procedit a donar compliment a aquest
requeriment.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Reiterar el requeriment de sol·licitud de suport policial del cos de Mossos
d’Esquadra i de la Guàrdia Civil per tal que, si escau, puguin sancionar i comissar el
material utilitzat a tots els practicants d’aquest esport que realitzin l’activitat fora de les
zones autoritzades pel Pla d’Usos.
Segon: Comunicar el present acord a l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Roses, a la Guardia
Civil, a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona i a la Delegació del Govern de la
Generalitat a Girona, adjuntant-los el plànol del Pla d’Usos.
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 quinzè: Aprovació de factures
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’ACORD d’aprovar les factures que es transcriuen a continuació:

xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

108,90

xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

136,00

xxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

712,00

xxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

276,97

xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

193,91

xxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

90,75

xxxxxxxxxxx, GRAFIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

51,60

xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

19,35

xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
GUM BUSTERS, NETEJA CARRERS
19/06/2012

LA TROCA ACT. CIA. VIRI VIROM FESTA ESCOLA

19/06/2012

AITERM, MATERIAL MANTENIMENT

150,75
8974,49
531,00
5,90

19/06/2012

CONSELL COMARCAL LIQUIDACIO ABOCADOR COMARCAL

20/06/2012

DEPARTAMENT TERRITORI TAXA INFORME

10.033,95
125,95

20/06/2012

CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS ABANDOANTS

661,65

21/06/2012

BENITO URBAN PILONA TELESCOPICA FIXE I TRANSPORT

209,33

21/06/2012

BENITO URBAN CLAU PILONA TELESCOPICA

127,44

21/06/2012

SAIGA CORREA MTD PLATAFORMA I BUJE

207,14

22/06/2012

NARCIS JUNY, FACTURA QUILOMETRATGE 12/06

22/06/2012

JORDI MARTI DEULOFEU REUNIO GIRONA 19/06

22/06/2012

CENTRE MEDIC HOLISTIC

22/06/2012

VODAFONE TELEFON

195,03

25/06/2012

BON PREU FESTA SANT JOAN

281,89

21/06/2012

CONSELL COAMRCAL DOSSIER BANDERA BLAVA

26/06/2012

CHARTIS, ASSEGURANÇA RESPONS. AUTORIT. I PERSONAL

3.057,12

26/06/2012

VODAFONE, TELEFON

1.674,27

26/06/2012

ROSA MARIA CAMPS BARCELO, FESTA GENT GRAN

27/06/2012

FRANCSICA PRESAS QUINTA, LLOGUER JUNY

26/06/2012

JOSEP FONT OLIVET, TIRAR HERBICIDA

26/06/2012

UNIVERSAL GAS APVELLO

26/06/2012

FRAQUE SL, DIPOSITS HIGIENICS

02/07/2012

ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE ACTUACIO

02/07/2012

SONOEVENT EQUIPAMENT TENIC PER CONCERT TRAFIC

02/07/2012

KAUFMAN SOONJA, TAI XI I XI KUNG MES JUNY

270,00

02/07/2012

FLECA CARRERES SANT JOAN, CORAL I ESCACS

118,58

02/07/2012

KIMI-RED GERMI CROMO WC PLUS

02/07/2012

EXITS PRODUCCIONS & MANAGEMENT ACTUACIO

3.540,00

02/07/2012

CARME VICH FACTURACIO JUNY

2.468,09

02/07/2012

PRODUCCIONS F6 PER ACTUACIO SOUL A BANDA

1.416,00

17,10
39,95

MES DE JUNY

180,00

500,00

181,13
236,00
1.039,50
346,52
76,25
900,00
1.829,00

177,00

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,45 hores.
L'Alcalde president
La Secretària interventora
Accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font

