Referència 12/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió del 19 de juny 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). La Sra. Anna Isern Font disculpa la seva absència.
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 5 de juny de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 5 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: Aprovació del pressupost corresponent al desbrossament dels marges dels camins municipals.
Atesa la urgent necessitat de portar a terme els treballs de desbrossament dels camins
municipals.
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 Excavacons Malé Hurtòs SL 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 Excavacions Malé Hurtòs SL la realització dels treballs de
desbrossament dels camins municipals, pel preu de 5.800,11€ (cinc mil vuit-cents euros
amb onze cèntims ), IVA 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 Tercer: Aprovació del pressupost corresponent a l’arranjament de camins
municipals.
Atesa la necessitat de portar a terme els treballs d’arranjament dels camins municipals.
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 Excavacons Malé i Hurtòs SL la que ha
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per al nostre Ajuntament.
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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 Excavacions Malé Hurtòs SL la realització dels treballs de
desbrossament dels camins municipals, pel preu de 12.130,40 € (dotze mil cent trenta
euros amb quaranta cèntims ), IVA 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 Quart: Adjudicació de les autoritzacions dels serveis de temporada a la
platja per a l’estiu 2012.
Atès que el dia 16 de maig de 2012 es portà a terme l'obertura del sobre núm. 1 de les
pliques presentades en el procediment obert per a l’atorgament d’autoritzacions
municipals per a l’explotació dels serveis de temporada que no precisen d'instal·lacions
fixes a les platges de Sant Pere pescador, pels anys 2012-2016.
Atès que el dia 22 de maig de 2012 es procedí a l’obertura dels sobres núm. 3 i núm. 2 de
les pliques presentades en el procediment.
Atès el que disposa el 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, aprovat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament en sessió de data 10 d’abril de 2012.
Atès que la Junta de Govern Local reunida en sessió el 22 de maig de 2012 va acordar
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 present 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 tots els licitadors requerits han presentat la documentació en el termini establert.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Adjudicar les autoritzacions municipals per a l’explotació de les ocupacions dels
serveis de temporada en l’àmbit de domini públic terrestre pels anys 2012-2016 que no
precisen d'instal·lacions fixes a les platges de Sant Pere Pescador,
La present adjudicació s’atorga amb la condició que per part de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya s’atorgui la
corresponent resolució d’aprovació del Pla d’usos de temporada a les platges i mar
territorial per a l’any 2012 del terme municipal de Sant Pere Pescador, i l’autorització de la
corresponent ocupació de la zona de domini públic marítima terrestre i, en el seu cas, de
la zona de servitud de protecció.
Aquests llocs s'explotaran en el transcurs de la temporada estiuenca, la qual començarà
l’6 de juny de 2012 i finalitzarà el 30 de setembre del mateix any.
L’autorització d’explotació de serveis i d’aprofitament s’atorga per a l’any 2012, però és
prorrogable per anualitats fins a la temporada estiuenca de l’any 2016. Llevat que
decisions d’instàncies superiors ho impedeixin, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
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renovarà l’autorització d’explotació mitjançant una de nova per a cada temporada, sempre
que l’adjudicatari ho sol·liciti abans del 30 de desembre de cada any de vigència del
contracte. Per poder renovar la concessió anual, serà requisit imprescindible que
l’adjudicatari no hagi estat sancionat per cap falta greu durant la temporada anterior.
La renovació de la concessió anual a l’adjudicatari quedarà supeditada a la prèvia
obtenció per part de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de l’autorització del Servei de
Costes de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya,
o de l’organisme que el substitueixi en aquesta competència. Si resolucions preceptives
d’instàncies superiors no permetessin la renovació de l’autorització municipal per a algun
dels serveis previstos, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamació de cap mena.
Els tipus de licitació resultants de l'adjudicació són els que s'especifiquen també a
continuació:
Licitador
Ocupació
Puntuació
METIS SL
LA BALLENA ALEGRE
LA BALLENA ALEGRE
LA BALLENA ALEGRE
KLAUS STOLXENBERGER
CLUB MAGICWAVE
CLUB MAGICWAVE
CÀMPING LES DUNES SA
CÀMPING LES DUNES SA
ADRIÀ ABALART VALERO
CÀMPING LES DUNES SA
CÀMPING LES DUNES SA
WATER SPORTS LLANSA SL
WATER SPORTS LLANSA SL

GU-1
LV-1
AC-3

80
60
60
EN PLATJA DEVESA 1-2 GU7 58
GU-3
70
EN -4
72
EN CAN MARTINET 1-2 GU-2101
EN-7
62
GU-5
74,79
GU-4
84
GU-6
82
GA-1
82
EN-5
100
EN-6
99,32

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: Comunicació de l’activitat de la Carniceria Grup Assada SC de
venda de queviures.
Atès que Carnisseria Grup Assada SC, amb NIF xxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest
Ajuntament en data 26 d’abril de 2012 l’inici de l’activitat de botiga de queviures
xxxxxxxxxxxxxx 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 Carnisseria
Grup Assada SC amb NIF núm. xxxxxxxxx, exercirà l’activitat de botiga de queviures al
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carrer xxxxxxxxxxxxxxxx d’aquest municipi.
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.
Extrem sisè: Comunicació de l’activitat de Botiga de productes naturals situada a la
Plaça Catalunya, 1 promoguda per la Sra. Àngels Santigosa Bassons
Atès que la Sra. Angels Santigosa Bassons, amb NIF xxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest
Ajuntament en data 10 de maig de 2012 l’inici de l’activitat de botiga de cosmètics a la
xxxxxxxxxxxx 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 la Sra. Angels
Santigosa Bassora amb NIF núm.xxxxxxxxxx, exercirà l’activitat de botiga de cosmètics a
xxxxxxxxxxxxxxx d’aquest municipi.
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.
Extrem setè: Sol·licitud de la Sra. Àngels Santiago Bassons per ocupar dues places
d’aparcament a la Plaça Catalunya, 3.
Atès que la Sra. Àngels Santiago Bassons ha sol·licitat a aquest Ajuntament
(R.E.1266/2012) permís per ocupar dues places d’aparcament de la Plaça Catalunya,
davant de la façana de la seva activitat per col·locar-hi dos jardineres.
Atès que els Serveis Tècnics municipals han informat d’aquesta ocupació en el sentit que
per prescindir de les dues places de pàrquing s’haurien de posar tres jardineres.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: S’aurtoritza a la Sra. Àngels Santiago Bassons ha col·locar tres jardineres a les
dues places de pàrquing que té davant de la seva activitat a la Plaça Catalunya núm. 3
per tal de que la façana del seu establiment quedi lliure.
Segon: La compra de les jardineres anirà a càrrec de la sol·licitant i abans de comprar cal
que informin del model als serveis tècnics municipals per tal que donguin el seu vist i plau.
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 vuitè: Sol·licitud de la Sra. Esther Vallès Prat per a la col·locació d’uns
tòtems provisionals a l’entrada del Càmping la Ballena Alegre.
Atès que la Sra. Esther Vallès Prat en representació de l’empresa Bonus Sport Marketin
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ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E 121/2012) permís per col·locar dos tòtems a la
carretera que va de Sant Pere Pescador a Sant Marti d’Empúries davant del Càmping la
Ballena Alegre, del 21 de juny al 15 d’Agost.
Atès que l’any 2011 la mateixa empresa va sol·licitar la col·locació d’aquest tòtems , i no
els va retirar en el moment de l’acabament de l’activitat que realitzaven en el recinte del
Càmping la Ballena Alegre.
Atès que al final de la temporada d’estiu 2011 va ser el mateix càmping qui va retirar els
tòtems de la carretera.
Atès que els serveis tècnic municipals han informat sobre l’emplaçament dels tòtems tot
fent referència a l’Ordenança Reguladora de Rètols Publicitaris en el seu article 4t, on es
diu que els rètols situats fora del casc urbà han d’estar col·locats a 18 m com a mínim,
respecte la vorada de la carretera, i en el cas de que es col·loquin a menys de 18 m de la
vorada de la carretera, aquest només podran ser informatius i no publicitaris i hauran
d’estar homologats segons normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: No autoritzar la col·locació dels dos tòtems a l’Avinguda d’Empúries just a
l’entrada del Càmping la Ballena Alegre.
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 autoritzar a la Brigada
Municipal de Serveis a retirar els citats tòtems publicitaris.

Extrem novè: Sol·licitud de la Sra. Àngels Santiago Bassons per a la col·locació
d’un rètol a la façana de l’activitat situada xxxxxxxxxxxxx.
Atès que per part de la Sra. Àngels Santiago Bassons ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 1593/2011) una autorització per a la col·locació d’un rètol publicitari
exterior de 1,50 x 0,50 metres a la façana de l’immoble situat xxxxxxxxxxxxxx.
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;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar a la Sra. Àngels Santiago Bassons l’autorització per a la col·locació d’un
rètol publicitari exterior de 1,50 x 0,50 metres a la façana de l’immoble situat a la Plaça
Catalunya núm. 3, d’acord amb les següents condicions:
a) El rètol ha d’estar col·locat, com a mínim, a una alçada de 2,50 metres respecte de
la vorera.
b) El rètol haurà de tenir una alçada màxima de 0,70 metres, una sortida màxima de 5
centímetres respecte a la façana, i una longitud inferior al 75% de la longitud de la
façana.
c) El rètol no podrà instal·lar-se de manera que impedeixi la visibilitat de la retolació
de la via pública ni la numeració de l’immoble.
Segon: Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.
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Extrem desè: Sol·licitud del Sr Ramon López i López de muntar 2 inflables durant
els mesos de juliol i agost en un espai públic.
Atès que el Sr Ramon López i López ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E 1579/2012)
disposar d’un espai públic per instal·lar durant els mesos de juliol i agost de forma
permanent de dos inflables, una aquabola i llits elàstics.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador no disposa d’un espai públic adequat per
tenir durant dos mesos una instal·lació de les caterístiques de les que sol·licita el Sr
López.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Desestimar la sol·licitud del Sr Ramon López i López per no tenir l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador un lloc adequat per instal·lar les atraccions abans esmentades durant
aquest període de temps.
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: Donar conformitat a la sol·licitud de pròrroga per un període de sis
mesos a comissió de serveis concedida al Sr Josep Maria Cortada i Puig per ocupar
el lloc de Secretari Interventor de l’Ajuntament de Vilafant.
Atès que l’Ajuntament de Vilafant mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 2 de
novembre de 2011, va sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador la conformitat amb
la proposta de nomenament del Secretari-interventor de la nostra Corporació Sr. Josep
Maria Cortada Puig, en comissió de servei, per ocupar la vacant que es produeixi del lloc
de treball de Secretari interventor de l’Ajuntament de Vilafant.
Atès que el Sr. Cortada va manifestat la seva conformitat amb la proposta.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilafant de data 9 de
maig de 2012 es sol·licita a la Direcció General d’Administració Local la concessió d’una
pròrroga de sis mesos de la comissió de serveis concedida al Sr. Josep Maria Cortada per
ocupar el lloc de secretari interventor de l’Ajuntament de Vilafant.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Atorgar la conformitat de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador amb la sol·licitud
de pròrroga de sis mesos de la comissió de servei del Sr. Josep Maria Cortada Puig com
a Secretari interventor de l’Ajuntament de Vilafant.
Segon.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vilafant, als efectes que pugui
sol·licitar la pròrroga de sis mesos de l’esmentada comissió de servei a la Direcció
General d’Administració Local.
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 dotzè: Acord d’encarregar les feines de lampisteria corresponents a
l’ampliació de la potència energètica per instal·lar un mòdul més a l’escola.
Atesa la necessitat de portar a terme abans de l’inici del curs escolar 2012-2013, els
treballs de ampliació de la potència energètica del CEIP Llagut, per tal de poder col·locar
un mòdul més per atendre a les necessitats escolars del nostre municipi.
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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 per realitzar els treballs d’ampliació de potència energètica es necessiten
diferents industrials.
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 les empreses Instal·lacions Jaume SL els treballs d’instal·lació d’una
caixa de fusibles, el baixant de protecció, estirar línea de 4*50 des de fusible fins a la caixa de comptador, un tub de reserva i instal·lar quadre de protecció per un import de
5.302,24 Euros (cinc mil tres-cents dos euros amb vint-i-quatre cèntims) IVA inclós.
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 tretzè: Informació sobre el projecte de mancomunar el servei del transport
per a realitzar visites hospitalàries.
Atès que la Creu Roja de l’Alt Empordà ha proposat a sis pobles veïns de la carretera C31
(L’Armentera, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum)
la possibilitat de mancomunar un servei de transport adaptat per anar a l’hospital de Figueres dirigit a la gent gran o amb manca de possibilitats.
Atès que aquesta iniciativa ja s’ha portat a terme amb set municipis del Baix Empordà
amb una valoració molt positiva per part dels alcaldes implicats.
Atès que la proposta realitzada per la Creu Roja de l’Alt Empordà contempla que el servei
es realitzi de dilluns a divendres, oferint el viatge d’anada i tornada pel malat i un acompanyant , prèvia sol·licitud del servei amb 48 hores d’antelació.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la proposta realitzada per la Creu Roja de l’Alt Empordà, de mancomunar
un servei de transport adaptat per anar a l’hospital de Figueres dirigit a la gent gran.
Segon: Proposar com a punts de recollida dels usuaris de Sant Pere Pescador la parada
d’autobusos situada al carrer Delícies i davant del Pavelló Poliesportiu municipal
d’esports.
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 en especial la signatura del conveni amb
la Creu Roja de l’Alt Empordà per regular aquest servei.
Extrem catorzè: Proposta finançament d’un espectacle pel fi de curs de la Llar
d’Infants.
Atès que l’Associació de Pares i Mares de la llar d’infants el Petit Llagut ha sol·licitat a
aquest Ajuntament un ajut econòmic per tal de finançar la festa de fi de curs, que es
celebrarà el proper dia 28 de juny.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer: Aprovar el pagament de la despesa corresponent a l’espectacle infantil que es
celebrarà el proper dia 28 de juny, per un import màxim de 436,60 € (quatre-cents trentasis euros amb seixanta cèntims) IVA inclòs.
Segon: Imputar la despesa corresponent a aquesta activitat a la partida 32/48003 del
vigent pressupost de despeses de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Tercer: Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem quinzè : Aprovació del nou pressupost del Casal esportiu municipal de
l’estiu 2012.
Atès que el número de nens inscrits a dia d’avui al Casal esportiu municipal ha estat
inferior al pressupostat.
Atès que la Junta de Govern del passat dia 5 de juny va aprovar un pressupost per
aquesta activitat de 15.047,00 € (quinze mil quaranta-set euros), que ara resulta erroni
degut a que el número de nens inscrits és menor.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Aprovar un nou pressupost per l’import de 10.515,00 € (deu mil cinc-cents quinze
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.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem setzè : Calendari Escolar pel curs 2012-2013.
Atès que per part del CEIP Llagut se’ns ha sol·licitat quines seran les festes locals pel
proper any 2013, per tal de fer la proposta corresponent al Consell Escolar.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar com a festes locals pel proper any 2013 el dia 18 de gener i el 28 de juny.
Segon: Autoritzar l’Alcalde-president 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 dissetè: Informació sobre l’Addenda del conveni a signat amb Dipsalut
sobre la cessió gratuïta de 3 desfibril·ladors a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que el l’Organisme Autònoms de Salut Pública de la Diputació de Girona va aprovar
en sessió de 13 de gener de 2011 les bases reguladores de la cessió gratuïta de
desfibril·ladors fixos i mòbils als ajuntaments de la demarcació de Girona.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i Dipsalut va formalitzar el conveni de
cessió gratuïta de 3 desfibril·ladors en data 28 de febrer de 2012.
Atès que per resolució de 21 de maig de 2012 s’aprova l’addenda del conveni de cessió
gratuïta de tres desfibril·ladors a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en el sentit de
modificar el paràgraf tercer del pacte tercer per tal que es puguin prestar solucions
alternatives en matèria de connectivitat de veu i dades de les cabines per un període de
quatre anys .
Atès que el nou redactat del paràgraf tercer del pacte tercer de l’Annex II, queda de la
següent manera: “Mentre l’Ajuntament tramita la connectivitat de la veu i dades de les
cabines amb els centres de control i d’emergències, Dipsalut proposarà, si escau,
solucions alternatives per tal que es pugui prestar el servei durant el termini màxim de 4
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anys de vigència d’aquest conveni”.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar l’addenda del Conveni de cessió gratuïta de 3 desfibril·ladors al nostre
Ajuntament per part de Dipsalut.
Segon: Autoritzar a l’Alcalde perquè porti a terme tots aquets actes i gestions que siguin
necessaris per l’execució de l’anterior acords, i en especial a la signatura de l’addenda al
conveni abans esmentat.
Extrem divuitè: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 transcriuen a continuació:
12/06/2012
15/06/2012

xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

19,8

JOSEP COSTA COSTATREBALLS TANCAMENT COLL VERD
RUNES CLAVEGUERAM C/NOU

2832,00

06/06/2012

ARIDS CURANTA

06/06/2012

SERVICENTRE ROUND PLUS

SERVICENTRE GUITART SL

110,16

06/06/2012

JOFERCAN REPARAR BOMBA PRESSIO MAQUINA HERBICIDA

MAQUINARIA AGRICOLA

141,09

06/06/2012

ENDESA POL 401656654 CAMP DE FUTBOL

ENDESA, POL: 401656654

460,45

06/06/2012

ENDESA POL 401799444 PAVELLO

ENDESA, POL: 401799444

07/06/2012

SWING LATINO, FETA JUBILATS

SWING LATINO

2.360,00

24/05/2012

IES CASTELLO QUOTA AULA TALLER

IES CASTELLO D'EMPURIES

2.455,00

07/06/2012

LES BADIES MES MAQUES DEL MON SUBS. 2012

LES BADIES MES MAQUES

1.094,00

08/06/2012

MUSSAP RENOVACIO ASSEG. VEH. 6161DLM

MUSSAP

08/06/2012

TRIANGLE POSTALS POSTALS C1

TRIANGLE POSTALS

08/06/2012

BANYOLES LLEURE LLOGUER MATERIAL FESTA

BANYOLES LLEURE SL

08/06/2012

CREU ROJA

CREU ROJA DE FIGUERES

272,34

08/06/2012

CAN PETIT

CAN PETIT MENGOL

324,00

11/06/2012

AQUALIA CAMIO RATA

AQUALIA GESTION INTEGRAL

730,36

11/06/2012

BIGAS CONFECCIO CONTRACTE

BIGAS ASSESSORIA I

57,11

11/06/2012

SAIGA TUB SANEAM.

SAIGA (APLICACIONS

168,48

11/06/2012

COPI OLOT TINTA FAX

COPI OLOT

84,96

11/06/2012

COPI OLOT FOTOCOPIES NEGRES

COPI OLOT

11,66

11/06/2012

COPI OLOT FOTOCOPIES NEGRES

COPI OLOT

804,41

11/06/2012

COPI OLOT RECOLLIDOR TONER

COPI OLOT

38,65

11/06/2012

COPI OLOT FOTOCOPIES NEGRES

COPI OLOT

97,77

11/06/2012

COPI OLOT MATERIAL OFICINA

COPI OLOT

119,38

11/06/2012

COPI OLOT FOTOCOPIES NEGRES

COPI OLOT

11/06/2012

CREU ROJA ACTIVITAT DIADA GENT GRAN

CREU ROJA DE FIGUERES

217,80

11/06/2012

CREU ROJA ACTIVITAT KAIACLO

CREU ROJA DE FIGUERES

148,50

12/06/2012

SERSALL VIATGE AJUNTAMENT

SERSALL 95 SL

787,61

12/06/2012

SERSALL SERVEI MENSUAL NETEJA

SERSALL 95 SL

15.221,88

12/06/2012

SERSALL SERVEI RECOLLIDA ESTRIS

SERSALL 95 SL

1.031,01

12/06/2012

SERSALL TAXA JARDINERIA

SERSALL 95 SL

1.010,88

12/06/2012

SERSALL SERVEI RECOLLIDA AMB POP

SERSALL 95 SL

12/06/2012

GEO SERVEI TREBALLS TECNICS I GABINET

GEOSERVEI SL

12/06/2012

MATERIALS SANT

MATERIALS SANT PERE,S.L.

101,89

12/06/2012

MATERIALS SANT PERE RAPID ESCOLES

MATERIALS SANT PERE,S.L.

7,34

MENGOL PALS CREMA FESTA JUBILATS

PERE ARIDS SAC FORMIGO

ARIDS G. CURANTA,S.A.

19,82

805,74

449,92
205,67
2.170,61

6,24

533,00
4.395,50
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12/06/2012

METERIALS SANT PERE, HORES CAMIÓ GRUA

MATERIALS SANT PERE SL

12/06/2012

MATERIALS SANT PERE ARIDS MORTER, MARC TAPA FUNDA

MATERIALS SANT PERE,S.L.

194,02

12/06/2012

MATERIALS SANT PERE TELA BUTLICA I PILONA

MATERIALS SANT PERE,S.L.

102,22

13/06/2012

E.S. SANCHEZ MUÑOZ SA GASOIL C

E.S SANCHEZ MUÑOZ SA

656,38

13/06/2012

JORDI MARTI DEULOFEU VISITA BCN 7/6/12

MARTI DEULOFEU JORDI

83,11

13/06/2012

ENDESA POL 40034975499 ENLLUMENAT QUATRE VENTS

ENDESA, POL: 40034975499

59,74

13/06/2012

ENDESA POL 40034399278 ENLLUMENAT C/JONCAR-NORD

ENDESA, POL: 40034399278

114,71

13/06/2012

ENDESA POL. 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPAS

ENDESA, POL: 40034300494

129,29

13/06/2012

ROSA M CAMPS FOTOS LLAR D'INFANTS

CAMPS BARCELO ROSA M.

13/06/2012

FRAQUE, S.L. LLEXIU, BOBINA, SECAMANS,

FRAQUE,S.L.

13/06/2012

ENDESA POL 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPAS

ENDESA, POL: 40034432574

13/06/2012

ENDESA POL 40035353640 FONT PL. MAJOR

ENDESA, POL: 40035353640

13/06/2012

DE LA BARCA AL PLAT, FESTA GENT GRAN

DE LA BARCA LA PLAT

3.564,00

13/06/2012

RECICLIOL SERVEI DE RECOLLIDA OLI

RECICLOIL SL

2.874,48

15/06/2012

MATERIALS MIQUEL TUB FORMIGO

MATERIALS MIQUEL ALT

469,33

15/06/2012

LITH GRAFIQUES 2500 CARTES , 1500 SOBRES

LITH GRAFIQUES SL

567,58

15/06/2012

DIBOSCH GARRAFA 5L.AQUAGEN PAVELLO

DISBOSCH SL

120,17

15/06/2012

ENDESA POL 40034121051 ENLLUMENAT CTRA. PALTJA

ENDESA, POL: 40034121051

305,62

15/06/2012

ENDESA POL 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPAS

ENDESA, POL: 40034300509

360,38

15/06/2012

ENDESA POL 40034121014 C/ GIRONA ENLLUMENAT

ENDESA, POL: 40034121014

15/06/2012

ENDESA POL 401796331 URB, LA CAPELLA ENLLUM.

ENDESA, POL: 401796331

312,78

15/06/2012

ENDESA POL 401796160 ENLLUMENAT PL. MAJOR

ENDESA, POL: 401796160

678,85

15/06/2012

ENDESA POL 401656673 AJUNTAMENT

ENDESA, POL. 401656673

402,93

15/06/2012

ENDESA POL 401656669 ENLLUMENAT PL. CATALUNYA

ENDESA, POL: 401656669

637,88

15/06/2012

ENDESA POL 401656688 CASAL

ENDESA, POL: 401656688

582,92

15/06/2012

ENDESA POL. 401656641 ESTACIO BOMBA CTRA. CASTELLO

ENDESA, POL: 401656641

173,70

15/06/2012

ENDESA POL 401656692 CENTRE CIVIC

ENDESA, POL: 401656692

361,02

15/06/2012

YES TRADUCCIONS VISITES GUIADES

HERAS ISACH NURIA

534,49

15/06/2012

ENDESA POL 40042451956 LLAR D'INFANTS

ENDESA, POL: 40042451956

484,32

18/06/2012

ENDESA POL 40034125469 ESCOLES

ENDESA, POL: 40034125469

29,94

18/06/2012

ENDESA POL 40034125017 ESCORXADOR

ENDESA, POL: 40034125017

18/06/2012

ENDESA POL 401663807 ENLLUMENAT C/PROVENÇA

ENDESA, POL: 401663807

18/06/2012

PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS STIHL, OLI CADENA

PLANAS MAQUINARIA I

97,30

19/06/2012

MOVISTAR TELEFON

TELEFONICA DATA ESPAÑA

17,60

19/06/2012

MOVISTAR TEELFON

TELEFONICA DATA ESPAÑA

17,08

37,02

22,30
480,66
53,81
8,35

63,74

10,67
585,63

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23 hores.

L'Alcalde president

La Secretària interventora
accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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