Ref.20/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió del 30 d’octubre 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, Ana Isern Font (Tinents d’Alcalde).
Oients: Adrià Bardera Àvila, Blai Bahí 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 16 d’octubre de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 16 d’octubre 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 per la poda de l’arbrat de Sant Pere
Pescador.
Atesa la necessitat de portar a terme els treballs de poda d'una part de l'arbrat municipal.
Atès que la Fundació Altem va realitzar l’any 2012 els treballs de poda d’una part de
l’arbrat municipal, amb uns resultats satisfactoris.
Atès que la Fundació Altem ha presentat un pressupost de 8.301,40 € (vuit mil tres-cents
un euros amb quaranta cèntims) IVA no inclòs per a la realització de la poda tot l’arbrar
municipal.
Atès el que disposen l’article 158 apartat e) i l'article 161 apartat e) de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, dels contractes del sector públic pel que fa a la contractació per procediment
negociat sense publicitat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a Fundació Altem la realització dels treballs de poda d’una part de
l'arbrat municipal, fina a un màxim de 8.301,40 € (vuit mil tres-cents un euros amb
quaranta cèntims) IVA no inclòs, els quals seran imputats a la partida 17/21004
manteniment de camins i béns naturals del pressupost 2013. La quantitat definitivament
facturada per part de la Fundació Altem serà d’acord amb la feina efectivament realitzada.
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 de la modificació del pressupost per a la realització
d’obres de millora al Dispensari Mèdic Municipal.
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en sessió de 18 de setembre de 2012, un
pressupost de 4.429,99 €, IVA inclòs, per a la redistribució i millora dels espais de consulta
i recepció del Dispensari Mèdic Municipal.
Atès que des de l’Àrea de gestió de Planificació Territorial s’ha cregut convenient aprofitar
les obres de redistribució i millora per a adaptar el bany actual a minusvàlids i així complir
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la normativa que és d’aplicació.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han sol·licitat a diferents industrials pressupostos
per a realitzar aquestes noves obres d’adaptació del bany.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Rectificar el pressupost aprovat a la Junta de Govern Local del passat dia 18 de
setembre, de 4.429,99 €, IVA inclòs, per un de 7.663,58 € (set mil sis-cents seixanta-tres
euros amb cinquanta-vuit cèntims) IVA inclòs que inclou les obres d’adaptació del bany
actual per a minusvàlids i les obres de redistribució i millora dels espais de consulta i
recepció del Dispensari Mèdic Municipal.
Segon: 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 ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN.
Extrem Quart: Informació relativa a les Llicències d’obra menors dictades per
Resolució des de la darrera Junta de Govern Local de 16 d’octubre de 2012.
S’informa als assistents del contingut de les llicències d’obra menor concedides per
Resolució, des de la darrera sessió de la Junta de Govern Local del dia 16 d’octubre de
2012.
Extrem Cinquè: Concessió de llicència municipals d’obres majors.
Vistos els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos pel tècnic assessor
municipal d'obres, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, acorda concedir les llicències d'obres que es relacionen a continuació
condicionades 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.
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.

2

Ref.20/2012

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. 67/2012- Sr. Jöel Blondel, l’actuació sol·licitada consisteix en la
construcció d’una piscina a xxxxxxxxxxxxxxx. Les obres que descriu el projecte
consisteixen en la construcció d’una piscina exterior de 18 m2, està situada a la part
posterior de la vivenda i separada per més d’un metre de la tanca del carrer i a més de
tres metres respecte a les finques veïnes. Condicions:
1- La situació dels equips i dipòsit de la piscina hauran d’estar sota el nivell del terreny
de la parcel·la (soterrats) i respectant 1 metre de límits de veïns.
2- Cal presentar un aval de 714,07 € per a la correcta gestió dels residus d'enderroc i
construcció.
3- Cal presentar un aval de 264,00 € per e refer els elements d'urbanització que puguin resultar malmesos alhora d'executar les obres.
4- Per tal de fer la devolució dels avals, caldrà presentar els comprovants conforme la
gestió de residus d’excavació i construcció, s’ha realitzat en un abocador autoritzat.
5- En el cas d'ocupació de via pública amb material per l'obra, cal venir a sol·licitar-la
als Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament.
Expedient núm. 72/2012- Càmping La Gaviota, S.L., l’actuació sol·licitada consisteix en la
substitució de la teulada de l’edifici destinat a bar-restaurant. Les obres que descriu el
projecte consisteixen en la substitució de 82,10 m2 de coberta del bar-restaurant per a
qüestions de manteniment i conservació, la nova coberta serà amb acabat àrab i biguetes
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de formigó. Condicions:
1- Cal presentar un aval de 120,00 € per a la correcta gestió dels residus de construcció i enderroc que es puguin generar a l'obra, d'acord amb l’Ordenança Municipal
per a la gestió de runes i terres.
2- Cal presentar un aval de 264,00 € per a refer els elements d'urbanització que puguin quedar malmesos alhora de realitzar les obres.
3- Una vegada finalitzada les obres, cal presentar el seu certificat final.
4- Cal donar compliment a les condicions de la RESOLUCIÓ emesa per part de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme - Servei de Costes de data 03
d’octubre de 2012.
Extrem Sisè: Aprovació de la Certificació núm. 2 corresponent a l’obra de
construcció d’un sistema de drenatge a carrer Sant Sebastià.
Atès que l’empresa Xavier Alsina S.A. adjudicatària de l’obra de construcció d’un sistema
de drenatge al carrer Sant Sebastià, ha presentat la certificació núm. 2, la qual ha estat
conformada pel Tècnic Director de l’obra Sr. Guillem Hidalgo Rabasseda.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents:
Primer: Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent al Projecte de construcció d’un
sistema de drenatge al carrer Sant Sebastià, per un import de 34.436,35 €( trenta-quatre
mil quatre-cents trenta-sis euros amb trenta-cinc cèntims) IVA inclòs.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Setè: Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del sistema de vialitat i
d’aparcaments del PEUC del Càmping L’Àmfora (aparcament i vial oest).
Atès que per part de l’entitat mercantil Mas Cristià S.L. ha estat presentat a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 1904/2012 de 9 de juliol) per a la seva aprovació el Projecte
d’urbanització del sistema de vialitat i d’aparcaments del PEUC del Càmping L’Àmfora
(aparcament i vial oest).
Atès que els serveis tècnics municipals han emès el corresponent informe, el qual és
favorable.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del sistema de vialitat i
d’aparcaments del PEUC del Càmping L’Àmfora (aparcament i vial oest) del Pla General
d’ordenació urbana de Sant Pere Pescador, d’acord amb les següents condicions:
a) Cal constituir una garantia de les obres d’urbanització, segons l’article 101.3 de la
Llei d’urbanisme. L’import serà de 39.542,42 € (trenta-nou mil cinc-cents quarantados euros amb quaranta-dos cèntims) corresponent al 12% de les obres
d’urbanització.
b) Cal sol·licitar l’informe a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a la canalització
del rec en el vial oest.
c) La distribució i tipologia de l’arbrat es consensuarà amb el Serveis Tècnics Municipals prèviament a l’execució de les obres de l’aparcament.
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d) S’haurà de deixar un sistema de reg automàtic per a tot l’arbrat, la instal·lació,
subministrament i consum anirà a càrrec del Càmping L’Àmfora, el manteniment de
la instal·lació anirà a càrrec de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador .
e) La col·locació, el manteniment i el consum de l’enllumenat de l’aparcament anirà a
càrrec del càmping L’Àmfora. La tipologia de l’enllumenat, amb uns focus amb els
lux necessaris per il·luminar tot l’aparcament i que no provoquin contaminació lumínica, es consensuarà amb el Serveis Tècnics Municipals prèviament a la seva instal·lació.
f) Per a la recepció de l'obra serà necessari aportar projecte de legalització de la instal·lació d'enllumenat, plànols "As-built" de l'obra executada, i informes favorables
de les companyies subministradores.
Segon: Exposar al públic l’esmentat projecte pel termini d’un mes, a comptar des de
l’endemà de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal
que puguin presentar-se les al·legacions, reclamacions i suggeriments que s’estimin
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 Vuitè: Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del SUS-5 Parc
d’Activitats.
Atès que per part de l’entitat mercantil SOTUA, S.L. ha estat presentat a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 2383/2012 de 5 de setembre) per a la seva aprovació el Projecte
d’Urbanització S.U.S.-5 Parc d’Activitats.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han emès el corresponent informe, el qual és
favorable.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Sector SUS-5 Parc d’Activitats
del Pla General d’ordenació urbana de Sant Pere Pescador, d’acord amb les següents
condicions:
a) D’acord amb l’article 101.3 de la Llei d’urbanisme, cal constituïr una garantia per assegurar l’obligació d’urbanitzar per l’import 222.523,28 € (dos-cents vint-i-dos mil cinccents vint-i-tres euros amb vint-i-vuit cèntims) corresponent al 12% del pressupost de
les obres.
b) Pel desenvolupament urbanístic del sector caldrà tramitar el corresponent projecte de
reparcel·lació.
c) El replanteig del sector es farà conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals.
d) Abans de l’inici d’obres, el promotor, haurà de sol·licitar i obtenir autorització de les administracions competents amb l’àrea de xarxes viàries per a l’execució de les obres.
e) S’haurà de preveure el següent en l’execució de les obres:
Xarxa de recollida d’aigües plujanes:
Prèviament a l’inici de les obres de la canalització que desemboca al rec, cal obtenir
l’autorització de l’ACA.
La xarxa de recollida d’aigües plujanes ha de preveure el cabal generat en la U.A.-9 tal
com descriu la memòria del projecte.
Xarxa de Gas:
Abans de terraplenar les rases, es faran les proves d’estanqueïtat de canonades
corresponents.
Enllumenat públic:
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Per la recepció de l’obra serà necessari aportar el projecte de legalització d’aquesta
instal·lació. El model d’enllumenat públic definitiu es consensuarà amb els Serveis
Tècnics Municipals prèviament a la seva Instal·lació.
Sistemes d’espais lliures (zones verdes), arbrat,enjardinament i mobiliari urbà:
Pel que fa a la gespa de la zones verdes, al tipus d’arbrat i al mobiliari urbà seran
consensuats amb els Serveis Tècnics Municipals prèviament a l’execució dels treballs.
S’haurà de garantir un sistema de reg automàtic en les zones enjardinades i escocells.
f) Per a la recepció de l’obra serà necessari aportar els plànols ‘as built’ de l’obra executada amb format paper i digital, i informes favorables de les companyies subministradores.
Segon: Exposar al públic l’esmentat Projecte pel termini d’un mes, a comptar des de
l’endemà de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal
que puguin presentar-se les al·legacions, reclamacions i suggeriments que s’estimin
oportuns.
Tercer: Notificar el present acord a les persones interessades, propietaris de terrenys
inclosos dins l’àmbit del SUS-5 Parc d’activitats, als efectes de concedir-los audiència, tal
com prescriu l’article 119, 2 c) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu
1/2005).
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 Novè: Sol·licitud del Sr Aureli Solà perquè se li pinti una reserva d’espai
davant el seu negoci per tal de reforçar la prohibició d’aparcament.
Atès que el Sr. Aureli Solà Gost ha presentat a aquest Ajuntament una sol·licitud (R.E
2377/2012 de 4 de setembre) per a pintar una reserva d’encotxament davant del local de
la seva propietat, situat al carrer xxxxxxxxxxxxx.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Pintar una reserva d’encotxament de 9m2, davant del local situat al carrer
xxxxxxxxxxxxx, propietat del Sr. Aureli Solà Gost.
Segon: Liquidar les taxes corresponents a la reserva d’espai a la via pública.
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 Desè: Sol·licitud de la Sra. Rosa Serra Menéndez per tal de que es
reconsideri el rebut de les taxes del seu establiment de venda de vins, per l’anualitat
2012.
Atès que la Sra. Rosa Serra Menéndez ha entrat un escrit a aquest Ajuntament (R.E núm.
2599/2012 de 27 de setembre) sol·licitant que es reconsideri la liquidació núm.
1202002007 corresponent a les taxes d’una activitat de venda de vins situada al carrer
xxxxxxxxxx, atès que l’activitat només restarà oberta durant els mesos d’estiu i que
donada la naturalesa de l’activitat, venda de vins, es genera un volum de residus molt més
petit que el d’una vivenda.
Atès que la concessió del permís municipal d’obertura de la citada activitat es va donar
per Junta de Govern Local, el passat dia 17 de juliol de 2012.
Atès que l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
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públic municipals de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, aprovada en sessió Plenària el
29 d’octubre del 2003,en el seu article 14.a diu: “Quan s’iniciï l’activitat en el primer
semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra.
Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la
quota anual”.
Atès que la liquidació de les taxes per l’anualitat 2012 emesa per l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador només és pel darrer semestre de l’any.
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 8, de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, reguladora
de la Taxa de recollida d’escombraries en l’article 2.1 diu: “Constitueix el fet imposable de
la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària
d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on
s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis”, en el
seu article 6.1 diu: “La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local,
que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles”, i en l’article 7.1
diu: ” La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la
taxa estigui establert i en funcionament”.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Desestimar la sol·licitud de la Sra. Rosa Serra Menéndez sobre la seva proposta
de reconsideració de la liquidació núm. 1202002007, corresponent a les taxes de
l’anualitat 2012 de l’activitat de venda de vins al carrer xxxxxxxxxxx, a nom de la Sra.
Rosa Serra Méndez.
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: Resolució del Recurs de Reposició imposat pel Sr. José Antonio
Salinas Domínguez en representació de Buldingcenter, S.A. en contra de la
liquidació tributària en concepte d’IAE.
Atès que el Sr. José Antonio Salinas Domínguez en representació de l’entitat mercantil
BULDINGCENTER, S.A. amb NIF: xxxxxxxxxx a presentat un recurs de reposició (R.E
2341/2012, de 29 d’agost i R.E 2780/2012, de 22 d’octubre) contra les liquidacions
tributàries, amb núm. 1220000352 i 1220000051, corresponents al concepte de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques per les anualitats 2011 i 2012.
Atès l’apartat b. de l’article 82.1.del TRLRHL el qual diu: Estan exempts de l’impost els
subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en el territori espanyol, durant
els dos primers períodes impositius d’aquest impost en que es desenvolupi aquella.
Atès que l’empresa BULDINGCENTER, S.A. acredita l’alta d’una nova activitat econòmica
corresponent a l’epígraf 8332, Promoció Inmobiliaria d’edificacions, el 6 de setembre de
2011 (Segons consta a l’Agència Tributària).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Declarar nul·les les liquidacions tributàries amb núm. 1220000352 i 1220000051,
corresponents al concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques per a les anualitats
2011 i 2012.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
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necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Dotzè: Informació sobre la contractació d’un servei d’assessorament jurídic
a l’Ajuntament.
Atès que s’han sol·licitat diversos pressupostos a despatxos d’advocats per tal que
realitzin assessoraments jurídics.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar els serveis del despatx d’advocats IDEF ADVOCATS, S.L., de Roses,
per tal que pugui fer el servei d’assessorament jurídic.
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 L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem Tretzè: Renúncia per part del Sr. Alcalde al cobrament de la paga extraordinària del mes de desembre.
Atès el que disposa l’article núm. 2 del Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, pel qual
el personal del sector públic veurà reduïda les retribucions corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre.
Atès que en la definició de personal del sector públic segons l’article 22.1 de la Llei 2/2012,
de 29 de juny, no s’inclou als càrrecs electes.
Atès que l’Alcalde de Sant Pere Pescador, Sr. Jordi Martí Deulofeu, explica als assistents
que per una qüestió de principis i solidaritat amb el personal de l’Ajuntament, renuncia a la
seva paga extraordinària del mes de desembre.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada de la renuncia efectuada per l’Alcalde,
Sr. Jordi Martí Deulofeu, a cobrar la paga extraordinària que li correspondria el proper mes
de desembre.
Extrem Catorzè: Acord de declaració de la caducitat de l’expedient sancionador
5/2010 per la pràctica de Kitesurf en zona no autoritzada, i devolució de l’estel de
Kitesurf .
Atès que per part de l’ABP de l’Alt Empordà (Roses) de Mossos d’Esquadra, en data de
10 de setembre de 2010, fou notificada a aquest Ajuntament l’acta de denuncia realitzada
al Sr. Pau Bonany Rispau en relació a l’accident ocasionat el dia 6 de setembre de 2010
per un estel de kitesurf propietat d’aquest Senyor, el qual va tenir lloc fora de l’espai habilitat per a la pràctica de l’esport de kitesurf, entre les zones de Can Martinet i la gola de la
platja de Sant Pere Pescador. Que d’acord amb el contingut de l’acta, l’estel conduït pel
Sr. Bonany va provocar ferides a la Sra. Gemma Pedrals Vila, tot acreditant que aquestes
es produïren fóra de la zona autoritzada per a la pràctica d’aquest esport. I que juntament
amb la realització de l’acta de denúncia, els mossos d’esquadra comissaren preventivament aquest estel, el qual ha quedat dipositat a les dependències municipals.
Atès que a la vista d’aquests fets, en data de 10 de setembre de 2010, l’Alcalde de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador dictà una resolució d’incoació d’un expedient sancionador al Sr. Pau Bonany Rispau per tal de determinar les seves possibles responsabilitats
administratives, la qual es notificà a l’interessat en data de 23 de setembre de 2010.
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Atès que per part de Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Figueres s’ha incoat el procediment de
Judici de Faltes 671/2010
Atès que en data de 21 d’octubre de 2010, es notificà al Sr. Pau Bonany Rispau el plec de
càrrecs amb indicació del precepte infringit i de les sancions procedents, tot atorgant-li un
termini de deu dies per a la presentació d’al·legacions.
Atès que en el transcurs del termini per a la seva presentació, el Sr. Pau Bonany Rispau
presentà al nostre Ajuntament un escrit d’al·legacions (R.E. núm. 3558/2010) tot
sol·licitant l’arxiu de l’expedient, en el qual manifesta que va iniciar la pràctica de kitesurf
en zona habilitada, i que, a conseqüència de les fortes ràfegues de vent, no va poder controlar l’aparell i aquest l’impulsà fora de la zona autoritzada fins provocar la petita lesió a la
cara de la Sra. Gemma Pedrals.
Atès que el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Figueres, en el marc del procediment de judici de
faltes núm. 671/2010 iniciat arrel de l’accident i pendent de resolució, ha comunicat al nostre Ajuntament que no autoritza la devolució de l’estel de kitesurf que conduïa el Sr. Bonany.
Atès que en data 26 de març de 2011, es notifica al Sr Pau Bonany Rispau la proposta de
resolució.
Atès que en el transcurs del termini per a la seva presentació, el Sr. Pau Bonany Rispau
presentà al nostre Ajuntament un escrit d’al·legacions (R.E. núm. 1048/2011) tot sol·licitant
l’arxiu definitiu de l’expedient.
Atès que en data 27 de desembre de 2011, el Sr Pau Bonay Rispau presenta un escrit al
nostre Ajuntament (R.E 3257/2011) tot sol·licitant l’arxiu definitiu del present expedient i
que l’Ajuntament sol·liciti al Jutjat d’Instrucció número 4 de Figueres la devolució de l’estel
de kitesurf.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 29 de desembre de 2011 va acordar no
declarar la caducitat de l’expedient sancionador atès que sobre els mateixos fets s’estava
tramitant el judici de faltes 671/2010 pel Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Figueres. I també es
va desestimar la petició de devolució de l’estel de kitesurf, ja que el Jutjat d’Instrucció
núm. 4 de Figueres, va acordar que s’havia de mantenir l’estel de kitesurf a les
dependències municipals.
Atès que en data 28 de setembre de 2012 el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Figueres notifica
a l’Ajuntament (R.E. 2609/2012) que es pot procedir a la devolució de l’estel de kitesurf al
Sr Pau Bonany Rispau atès que el procediment judicial s’arxiva per prescripció dels fets.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Declarar la caducitat de l’expedient sancionador 5/2010 per la pràctica de kitesurf
en una zona no autoritzada, per prescripció dels fets.
Segon: Fer entrega al Sr. Pau Bonany Rispau de l’estel de kitesurf intervingut , prèvia
acreditació de la seva titularitat i pagament de les taxes corresponents a la custòdia de
material segons contempla l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de la taxa per a la
realització d’activitats jurídico-administratives de competència local.
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: Acord de concessió d’una ajuda trimestral a la Coral Juvenil Les
Veus del Fluvià per sufragar al meitat dels costos de la Coral.
Atès que la Sra. Cristina Bota Oliveras, com a Directora de la Coral Juvenil Les Veus del
Fluvià, ha sol·licitat al nostre Ajuntament (R.E. núm. 2771/2012 de 18 d’octubre) que es
continuï subvencionant l’activitat extraescolar de cant coral infantil per a alumnes del Cicle
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superior de primària i d’ESO durant el curs 2012/2013, a l’igual com s’ha vingut fent
aquests darrers cursos escolars.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar un ajut econòmic mensual de 50,00 € (Cinquanta euros) a la Coral Juvenil
Les Veus del Fluvià, durant el curs escolar 2012/2013 (d’octubre a juny).
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 Setzè: Aprovació del pressupost de marcatge de dos pistes de “mini volei”
al Pavelló Municipal d’Esports.
Atès que el Coordinador d’esports de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha proposat
pintar a la pista del Pavelló Municipal d’Esports dues pistes de “mini vòlei”, per tal de
poder donar servei a tots els practicant d’aquest esport.
Atès que s’han sol·licitat diversos pressupostos a empreses especialitzades en aquest
tipus de pintura.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’empresa TP SPORT, S.A., amb NIF xxxxxxxxxx, pintar dues pistes
de “mini vòlei” al Pavelló Municipal d’Esport, per un import de 810,70 € (vuit-cents deu
euros amb setanta cèntims) IVA inclòs.
Segon: Imputar aquesta despesa a la partida 34/21202 del pressupost de despeses de
l’anualitat 2013.
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: Autorització al Consell Esportiu de l’Alt Empordà a realitzar el
Circuit Comarcal de l’Alt Empordà al nostre municipi.
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Empordà vol organitzar un Circuit Comarcal de Cross.
Atès que la darrera prova d’aquest circuit es vol celebrar a Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer: Autoritzar al Consell Esportiu de l'Alt Empordà a organitzar, el proper dia 15 de
desembre de 2012, el Circuit de Cros Comarcal al Parc del Riu del nostre municipi.
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 Divuitè: Modificació del conveni amb el Consorci de Normalització
Lingüística de Catalunya.
Atès que a la Junta de Govern de data 24 de gener de 2012, es va aprovar l’organització
de dos cursos de català pel Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya.
Atès que el número de alumnes matriculats no ha sigut el suficient per a portar a terme
aquests cursos.
Atès que el Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya ha proposat la realització
d’un sol curs de català, durant el període del 6 de novembre de 2012 al 7 de febrer del
2013.
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer: Aprovar el cost de 1.592,00 € (mil cinc-cents noranta-dos euros) corresponent al
cost d’un curs de català, organitzat pel Consorci de Normalització Lingüística de
Catalunya.
Segon: Imputar la despesa a la partida 33/22649 del present 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 Dinovè: Aprovació de despeses.
La Junta de Govern Local, amb l vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta l’acord
d’aprovar les factures que es relacionen a continuació:
PINTURES VIC, PINTURA PORTAL ESCOLA
xxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxx, GRAFIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
17/10/2012

XAVIER ALSINA. OBRA SISTEMA DRENATGE C/ ST. SEBASTIA

17/10/2012

INSTAL.LACIONS TECNIQUES GIRONA, CALDERA CAMP DE FUTBOL

34.436,35
196,63

17/10/2012

MATERIALS SANT PERE, PAVELLO

606,85

17/10/2012

MATERIALS SANT PERE, LLAR D'INFANTS

17/10/2012

FRAQUE, S.L.: PAPER DOMESTIC, BOBINA SECAMANS,...

17/10/2012

MOVISTAR, AJUNTAMENT

18,73

17/10/2012

MOVISTAR, CASAL

17,51

17/10/2012

MATERIALS SANT PERE, PAVELLO

17/10/2012

MATERIALS SANT PERE, CAMP DE FUTBOL

17/10/2012

MATERIALS SANT PERE, MATERIAL VARI

22/10/2012

CONSELL COMARCAL LIQUIDACIO ABOVADOR SETEMBRE

23/10/2012

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR D'INFANTS

430,00

23/10/2012

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

242,38

23/10/2012

ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLA

134,26

23/10/2012

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

23/10/2012

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

23/10/2012

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

23/10/2012

ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLA

23/10/2012

MATERIALS SANT PERE, GRASSA, ARIDS, GUIX

69,37

23/10/2012

DIBOSCH: PAVELLO

99,41

23/10/2012

ARIDS CURANTA: TRANSPORT MATERIAL OBRA

23/10/2012

JOSEP COSTA COSTA: TREBALLS NETEJA I ARREGLAR

755,04

24/10/2012

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

637,06

24/10/2012

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR D'INFANTS

24/10/2012

VODAFONE FACTURACIO 15/09 A 14/10

1.648,46

24/10/2012

VOFAFONE FACTURACIO 15/09 A 14/10

270,10

24/10/2012

JOFERCAN, ARRENJAR DESBROÇADOR

368,58

25/10/2012

EMILI HOMS DALMAU:TAPA ARQUETA I PINTAR

292,82

25/10/2012

AQUALIA: CAMIO RATA MIXTA DESEMBUSSAR

399,00

25/10/2012

AQUALIA: CAMIO RATA MIXTA DESEMBUSSAR

266,00

26/10/2012

UNIVERSAL GAS, PAVELLO

619,35

26/10/2012

JAUME ISACH SALA: TANCAMENT SUPERIOR PRACTICABLE

786,50

29/10/2012

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

29/10/2012

ENDESA EST. BOMBEIG CTRA. PLATJA CN LINO, ROQUERA

23,46
507,96

4,08
9,60
115,20
13.903,50

11,56
397,78
855,83
3.166,88

36,30

490,47

8,54
97,95
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29/10/2012

FRANCISCA PRESAS QUINTA: LLOGUER MAGATZEM

29/10/2012

INTERACTIU:ACTUALITZACIO I MILLORES WEB

1.028,50

242,00

31/10/2012

FACTURA CARME VICH: OCTUBRE 2012

2.485,64

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23.30 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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