Ref. 07/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 9 d’abril de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,00 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana Isern Font, Lluis
Font Massot (Tinents d’Alcalde).
Oients: Blai Bahí Larios i Adrià Bardera Àvila.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font
Extrem primer: Lectura i aprovació dels esborranys de l’Acta corresponent a les

sessió del dia 19 de març de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 19 de març de
2013, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

Extrem segon: Acord de millora i remodelació de cinc parcs infantils urbans.
Atès que des dels Serveis Tècnics Municipals s’ha fet una valoració de l’estat dels parcs
infantils situats al nucli urbà del municipi.
Atès que s’han observat greus mancances tant a nivell de l’estat dels jocs infantils, com
de la mancança d’alguns d’aquests en algun parc.
Atès que des de l’Àrea de Gestió de Planificació Territorial ha sol·licitat diferents pressupostos a empreses dedicades a la venda i rehabilitació de jocs infantils.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’empresa Benito Urban S.L.U., amb NIF:xxxxxxx dos conjunts nous
de jocs infantils i dos tobogans per un import total de 8.292,85 € (vuit mil dos-cents noranta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims), i a l’empresa Entorn Urbà S.L., amb NIF:
xxxxxxxxx, la rehabilitació d’uns jocs ja existents, una taula de ping-pong i les fustes per a
construir un camp de petanca per un import de 3.991,79 € (tres mil nou-cents noranta-un
euros amb setanta-nou cèntims).
Segon: Imputar aquesta despesa a la partida 15/21204 del vigent Pressupost de despeses
2013
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tercer: Aprovació de la programació del Festival de Música i les Nits d’Estiu
de Sant Pere Pescador.
Atès que des de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’ha elaborat el
programa corresponent a les actuacions musicals del Festival de Música i de les Nits
d’Estiu de Sant Pere Pescador pels mesos de Juliol i Agost 2013.
Atès que el programa és el que es detalla a continuació:
Dia:
Actuació:
11/07/2013 DUO SOFIA RIVEIRO

Import:
400 €

18/07/2013
20/07/2013
25/07/2013
27/07/2013

01/08/2013
03/08/2013
08/08/2013
10/08/2013
15/08/2013
17/08/2013
22/08/2013
24/08/2013
29/08/2013

COBLA ELS ROSSINYOLETS
NÀIADE
CINEMA AL CARRER
J.M. SURRELL, piano
J. QUERA, contrabaix
F. TRULLAS, violí
CINEMA AL CARRER
QUARTET SONOR
PESCADORS DE L’ESCALA
ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ
JAZZ QUARTET
JOAN CARLES MARTÍNEZ & BELEN CABANES
COBLA ELS ROSSINYOLETS
LES VEUS DEL FLUVIÀ
CINEMA AL CARRER

700 €
1000 €
406 €
1100 €
406 €
1000 €
950 €
1800 €
400 €
1500 €
700 €
600 €

TOTAL: 10.962 euros
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la programació del Festival de Música i de les Nits d’Estiu de Sant Pere
Pescador de l’any 2013, per un import total de 10.962,00 € (Deu mil nou-cents seixantados euros)
Segon: Imputar aquesta despesa al Pressupost Municipal de despeses, partida
pressupostària 334/22609 Activitats d’Estiu.
Tercer: 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 de les llicències d’obra menor concedides per Resolució.
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 19 de març de
2013.
Extrem cinquè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part de la Sra. Lesley
Ann Jones
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF xxxxxx, com a representant de la Sra. Lesley Ann
Jones, amb NIE xxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que la susdita senyora
Jones és propietària d’un habitatge situat al carrer xxxxxxx, núm. xx, el qual és cedit a
tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa
són considerats habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Habitam N-10
S.L, com a representant de la Sra. Lesley Ann Jones, ha comunicat a l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador que l’habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxx, núm. xx és habitatge d’ús
turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem sisè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part d’Inversions i
Arrendaments Muntaner, S.L.
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF xxxxxxxxx, com a representant d’ Inversions i
Arrendaments Muntaner, S.L, amb NIF xxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que
l’esmentada societat és propietària d’un habitatge situat al carrer xxxxxxxxx, núm. xx, el
qual és cedit a tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos,
per la qual cosa són considerats habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Habitam N-10
S.L, com a representant d’Inversions i Arrendaments Turístics Muntaner, sl ha comunicat a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxx, núm. xx
és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem setè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part del Sr. Ramon
Buixeda Molist
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF xxxxxxxxx, com a representant del Sr. Ramon
Buixeda Molist, amb DNI xxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr. Buixeda
és propietari d’un habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxxxx, núm. xx, el qual és cedit a
tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa
són considerats habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Habitam N-10

S.L, com a representant del Sr. Buixeda, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador que l’habitatge situat al carrer xxxxxxxxxx, núm. xx és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem vuitè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part del Sr. Albert Carrillo
i Radigales
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF xxxxxxxxxx, com a representant del Sr. Albert
Carrillo i Radigales, amb DNI xxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr.
Carrillo és propietari d’un habitatge situat al carrer xxxxxxxx, núm. xx, el qual és cedit a
tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa
són considerats habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Habitam N-10
S.L, com a representant del Sr. Albert Carrillo Radigales, ha comunicat a l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador que l’habitatge situat al carrer xxxxxxx, núm. xx és habitatge d’ús
turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem novè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part del Sr. Axel Gottfert
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF xxxxxxxxx, com a representant del Sr. Axel Gottfert,
amb NIE xxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr. Gottfert és propietari
d’un habitatge situat al carrer xxxxxxxxx, núm. xx, el qual és cedit a tercers de forma
reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa són considerats
habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Habitam N-10
S.L, com a representant del Sr. Axel Gottfert, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador que l’habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxx, núm. xx és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.

Extrem desè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part del Sr. Thomas Flynn
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF xxxxxxxxxx, com a representant del Sr. Thomas
Flynn, amb NIE xxxxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr. Flynn és
propietari d’un habitatge situat al carrer xxxxxxxxxx, núm.xx, el qual és cedit a tercers de
forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa són
considerats habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Habitam N-10
S.L, com a representant del Sr. Thomas Flynn, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador que l’habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxxxx, núm. xx és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem onzè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part de la Sra.
Concepción Ferrer Magalhaes
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF xxxxxxxxx, com a representant de la Sra.
Concepción Ferrer Magalhaes, amb DNI xxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament
que la Sra. Ferrer és propietària d’un habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxx, núm. xx, el
qual és cedit a tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos,
per la qual cosa són considerats habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Habitam N-10
S.L, com a representat de la Sra. Concepción Ferrer Magalhaes, ha comunicat a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge situat al carrer xxxxxxx, núm. xx és
habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem dotzè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part del Sr. Brian Martin
Whittaker
Atès que Globalgest XXI sl, amb NIF xxxxxxxx, com a representant de la Sr. Brian Martin
Whittaker, amb NIE xxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr. Brian Martin
Whittaker és propietari d’un habitatge situat al carrer xxxxxxxxx, xx el qual és cedit a

tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa
són considerats habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Globalgest, sl,
com a representant del Sr. Brian Martin Whittaker, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador que l’habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxxxxx, núm. xx és habitatge d’ús
turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem tretzè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part de Mane, sl
Atès que Globalgest XXI S.L, amb NIF xxxxxxxxxx, com a representant de Mane, sl, amb
NIF xxxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que Mane, sl és propietària d’un
habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxx, xx, el qual és cedit a tercers de forma reiterada per
estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa són considerats habitatges d’ús
turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Globalgest, sl,
com a representant de Mane, sl, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que
l’habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxxxxx, núm. xx és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem catorzè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part del Sr. Ramon
Martínez Rodríguez
Atès que Globalgest XXI sl, amb NIF xxxxxxxxxxxx, com a representant del Sr. Ramon
Martínez Rodríguez, amb DNI xxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr.
Martínez és propietari d’un habitatge situat a xxxxxxxxxxxxx, núm. xxxxxxx, el qual és
cedit a tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual
cosa són considerats habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.

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 Globalgest, sl,
com a representant del Sr. Ramon Martínez Rodríguez, ha comunicat a l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador que l’habitatge situat a xxxxxxxxxx, núm. xx és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem quinzè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part del Sr. Dirk
Jumelet
Atès que Globalgest XXI S.L,, amb NIF xxxxxxxxx, com a representant del Sr. Dirk
Jumelet, amb NIE xxxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr. Jumelet és
propietari d’un habitatge situat al C/ xxxxxxxxxxxxxxxx, el qual és cedit a tercers de forma
reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa són considerats
habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Globalgest, S.L,
com a representant del Sr. Dirk Jumelet, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador que l’habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxxxxxxxxxx és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem setzè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part del Sr. Josep
Boixareu Aguilar
Atès que Globalgest XXI S.L, amb NIF xxxxxxxxxx, com a representant del Sr. Josep
Boixareu Aguilar, amb DNI xxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr.
Boixareu és propietari d’un habitatge situat al C/ xxxxxx, núm. xx, el qual és cedit a tercers
de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa són
considerats habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Globalgest, S.L,
com a representant del Sr. Josep Boixareu Aguilar, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador que l’habitatge situat al carrer xxxxxx núm. xx és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem dissetè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part del Sr. Hendrik
Otto Meijer
Atès que Globalgest XXI S.L, amb NIF xxxxxxxxx, com a representant del Sr. Hendrik Otto
Meijer, amb passaport xxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr. Meijer és
propietari d’un habitatge situat a xxxxxxxxx, xx, el qual és cedit a tercers de forma
reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa són considerats
habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Globalgest, sl,
com a representant del Sr. Hendrik Otto Meijer, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador que l’habitatge situat a xxxxxxxxxxxx, xx, és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem divuitè: Comunicació d’un habitatge d’us turístic per part del Sr. Serge
Nicolitsis
Atès que Globalgest XXI sl, amb NIF xxxxxxxxxxxx, com a representant del Sr. Serge
Nicolitsis, amb NIE xxxxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr. Nicolitsis
és propietari d’un habitatge situat al C/ xxxxxx, núm. xx, el qual és cedit a tercers de forma
reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa són considerats
habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Globalgest, sl,
com a representant del Sr. Serge Nicolitsis, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador que l’habitatge situat al carrer xxxxxxxx núm. xx és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem vintè: Comunicació d’un habitatge d’us turístic per part del Sr. Scotty Van de
Velde
Atès que Globalgest XXI sl, amb NIF xxxxxxxxxxxx, com a representant del Sr. Scotty Van
de Velde, amb NIE xxxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr. Van de
Velde és propietari d’un habitatge situat al C/ xxxxxxxxxx, núm. xx (xxxxxxxxxxxxxxx), el
qual és cedit a tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos,
per la qual cosa són considerats habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Globalgest, sl,
amb NIF B17784620, com a representant del Sr. Scotty Van de Velde, ha comunicat a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxx núm. xx
(xxxxxxxxxxxxxxxxx) és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem vint-i-unè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part de la Sra.
Teresa Vicente García
Atès que Habitam N-10 S.L., amb NIF xxxxxxxxxxx, com a representant de la Sra. Teresa
Vicente García, amb DNI xxxxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que la Sra.
Vicente és propietària d’un habitatge situat a xxxxxxxxxxxxxx núm. xx, el qual és cedit a
tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa
són considerats habitatges d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
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 Habitam N-10
S.L, com a representant de la Sra. Teresa Vicente García, ha comunicat a l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador que l’habitatge situat a xxxxxxxxxxxxx, núm. xx, és habitatge d’ús
turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.

Extrem vint-i-dosè: Sol·licitud de bonificació del 100% de la quota de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica per a un vehicle d’una antiguitat superior a 25 anys
propietat del Sr. Xavier Valentí Cruset.
Atès que el Sr. Xavier Valentí Cruset ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm.
1061/2013, de 3 d’abril) l’aplicació d’una bonificació del 100% de la quota de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) sobre un vehicles de la seva propietat, tenint
en compte que té més de vint-i-cinc anys d’antiguitat; i
Atès el que disposa l’article 95,6 c) del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 5.3
de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador sobre l’IVTM, en relació a
l’aplicació de la bonificació sol·licitada;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer: Atorgar al Sr. Xavier Valentí Cruset una bonificació del 100% de la quota de l’IVTM
corresponent al turisme Volkswagen Golf de la seva propietat matrícula xxxxxxxx.
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 vint-i-tresè: Acord de sol·licitud d’incloure el municipi de Sant Pere Pescador en la regularització cadastral de l’any 2013.
Atès que la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la que s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i l’impuls de l’activitat econòmica, en el seu article 16. Tres estableix un procediment de regularització cadastral que
s’aplicarà durant el període 2013-2016, per tal d’incorporar al cadastre immobiliari els
béns immobles urbans i els immobles rústics amb construcció, així com les alteracions de
les seves característiques, amb la finalitat de garantir l’adequada concordança entre la
descripció cadastral dels béns immobles amb la realitat immobiliària.
Atès que la Direcció General del Cadastre ha sol·licitat a tots els municipis que manifestin
el seu interès per estar inclosos en el procediment a iniciar el 2013 i el seu compromís de
col·laboració per garantir l’eficàcia de les actuacions de regularització.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre que inclogui el municipi de Sant Pere
Pescador en la resolució que determini els municipis en que s’aplicarà la regularització
cadastral l’any 2013.
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.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES

Extrem vint-i-quatrè: Acord d’atorgament d’un ajut econòmic sol·licitat per part dels
Serveis Socials de Sant Pere Pescador.
Atès que per part de l’educadora Social adscrita als Serveis Socials de Sant Pere Pescador s’ha presentat (R.E 1063/2013, de 4 d’abril) un informe relatiu a la sol·licitud d’un ajut
econòmic de referència Expedient xxxxxx/xx, per pagar el material escolar d’un menor
escolaritzat a l’escola C.E.I.P Llagut, per un import de 120,61 Euros (cent vint euros amb
seixanta-un cèntims).
Atès el contingut de l’informe presentat per l’Educadora Social.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:

Primer: Concedir l’ajut econòmic de 120,61 Euros (cent vint euros amb seixanta-un cèntims) per al pagament de material escolar d’un menor escolaritzat a l’escola C E.I.P Llagut,
expedient de referència xxxxxxx/xx.
Segon: Fer efectiu el pagament de la quantitat abans citada a l’escola C E.I.P Llagut, amb
càrrec a la partida 23/48001 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.
Extrem vint-i-cinquè: Sol·licitud de suport policial per a la vigilància de la pràctica
del kitesurf a les platges de Sant Pere Pescador
Atès que el proper dia 1 de juny s’inicia la temporada de Pla d’Usos de les platges de Sant
Pere Pescador, la qual cosa implica que la pràctica del kitesurf (surf d’estel) només es pot
realitzar en zones autoritzades per aquest Pla d’Usos.
Atès que és habitual que cada temporada la pràctica d’aquest esport es realitzi en zones
no autoritzades.
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 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 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 va procedir a donar compliment a aquest
requeriment l’any de 2012
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 2 de juliol de 2012 va acordar
reiterar el requeriment de sol·licitud de suport policial al cos de Mossos d’Esquadra i de la
Guàrdia Civil.
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 dels 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 (de l’1 de juny al 30 de setembre de 2013).
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.
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Extrem vint-i-sisè: 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:
Proveïdor
28/03/2013

AGENCIA DE TRANSPORTS CORCOY, FIRES 2012

Import
44,17

20/03/2013

MULTISERVEIS CLARANA SL, SERVEIS VARIS

6.687,06

20/03/2013

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

20/03/2013

ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLA

20/03/2013

RBA REVISTAS: SUBSCRIPCIO NATIONAL GEOGRAPHIC

22/03/2013

ES PUBLICO: SUBSCRIPCIO ANUAL

22/03/2013

CEPSA, QUATRE VENTS

21/03/2013

JOAN ANDREU FUSTER SL, MODUL ESCOLA ROTLLO PERSIANA

21/03/2013

JOAN ANDREU FUSTER SL, PAVELLO ARREGLAR PORTES

363,00

22/03/2013

ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA

444,01

22/03/2013

ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

9,89

22/03/2013

ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI METGE

257,65

22/03/2013

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLA

149,28

22/03/2013

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

22/03/2013

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS

22/03/2013

VODAFONE, TELEFONS REGIDORS

21/03/2013

VODAFONE, OFICINES MUNICIPALS

1.302,88

25/03/2013

ENDESA, POL: 401656635 BOMBA AIGUA C. ALBERA

2.199,22

25/03/2013

ENDESA, POL: 401805064 ENLLUMENAT CAMP CLOS

765,72

25/03/2013

ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO BOMBEIG RAJOLERIA

132,66

25/03/2013

ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. SANT ANTONI

10,30

25/03/2013

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

64,18

25/03/2013

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU

144,29

21/03/2013

JAUME ISACH SALA, TREBALSL PAVELLO

272,25

25/03/2013

UNIVERSAL GAS, PAVELLO

961,01

27/03/2013

CANON: MATERIAL VARI COPIES SEGURETAT

28/03/2013

EXPANSIVA SEGURETAT, QUOTA ANUAL PAVELLO

409,71

28/03/2013

SERVICENTRE: 20KG. DE EVER 7 7,4,7+1.5 PULGRAN

179,30

28/03/2013

AQUALIA: PASSAR RATA DESAIGUES I REC CTRA. VILAMACOLUM

965,97

28/03/2013

AQUALIA: INSPECCIONAR AMB CCTV C. SANT SEBASTIA

28/03/2013

ABSIS: PROJECTE D'IMPLANTACIO SEU ELECTRONICA UT
TRIM

28/03/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, MANTENIMENT MARÇ

752,09

28/03/2013

AUTOCARS VIÑOLAS, VIATGES PISCINA ROSES ESCOLA

247,50

28/03/2013

SONJA ELKE HERTEL: CLASSES TAIXI I XI KUNG MARÇ

270,00

28/03/2013

MATERIALS SANT PERE: HORES CAMIO, LLOGUER VALLA

137,26

28/03/2013

CONSELL COMARCAL, LIQUIDACIO ABOCADOR FEBRER

4.206,98

02/04/2013

ENDESA, ENLLUMEANT AV. EMPORDA

1.641,43

02/04/2013

BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC

02/04/2013

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

02/04/2013

ENDESA EST. BOMBEIG CTRA. PALTJA, CAN LINO, ROQUERA

02/04/2013

ENDESA, POL: 401680244 BOMBA AIGUA MAS SOPES

342,48

03/04/2013

CENTRE MEDIC HOLISTIC, IOGA MARÇ

180,00

03/04/2013

CARME VICH I PASCUAL, HONORARIS MARÇ

03/04/2013

PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS SLU, TISORA PODA STHIL

9,66
122,85
34,95
2.307,97
10,02
2,72

22,16
289,21
104,60

1.266,79

99,22
1.003,34

21,04
283,78
15,91

2.350,06
41,41

03/04/2013

MOVISTAR, TELEFONS REGIDORS

287,19

03/04/2013

DISCOR LA SUREDA INDUSTRIAL GRUP

60,49

04/04/2013

ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA

84,03

04/04/2013

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

881,63

04/04/2013

ENDESA, POL: 401656654 ONZE DE SETEMBRE CAMP DE
FUTBOL

606,85

04/04/2013

E.S. SAUS S.A., GASOIL COTXES

146,99

04/04/2013

E.S. SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL COTXES

842,74

05/04/2013

INDUMENTARIA I SEGURETAT SL, SABATES DAVID

05/04/2013

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM

08/04/2013

CANON: SERVIDOR COPIES SEGURETAT

1.444,74

08/04/2013

IDEF ADVOCATS: ASSESSORAMENT JURIDIC MES MARÇ

1.089,00

08/04/2013

MATERIALS SANT PERE: BRIDA NYLON

08/04/2013

ARIDS CURANTA: TN. RUNES ABOCADOR

08/04/2013

GALI COSTAL, JOAN: SERVEI GRUA

08/04/2013

CORREOS: PERIODE DE FACTURACIO MARÇ

352,22

08/04/2013

ORONA: MANTENIMENT CENTRE CIVIC

442,06

08/04/2013

GIROD: SENYAL CRUILLA PERILLOSA

103,14

08/04/2013

GIROD, SENYAL VERTICAL

314,04

05/04/2013

ENTITAT AUTONOMA DEL DOGC, PUBLICACIO EDICTES

360,00

09/04/2013

DOUBLET: BANDERES OFICINA TURISME

216,71

09/04/2013

ORONA: MATENIMENT CASAL

582,40

09/04/2013

JOAN ANDREU FUSTER, CENTRE CIVIC CANVAIR VIDRE

139,05

09/04/2013

DIBOSCH: REF. PAVELLO

181,80

09/04/2013

CREU ROJA, TRANSPORT ADAPTAT MES MARÇ

328,90

09/04/2013

CREU ROJA: TRASPORT ADAPTAT MARÇ, 14 VIATGES

245,94

40,10
242,00

2,50
36,66
60,00

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23.00 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font

