Ref.09/2013
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió del 6 de maig de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana Isern Font, Lluis
Font Massot (Tinents d’Alcalde).
Oients: Blai Bahí Larios, Dolors Ferrer Canals 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 26 d’abril de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 26 d’abril de 2013,
la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

Extrem Segon: Proposta de millora del desguàs d’aigües plujanes del carrer Narcís
Ciurana i Mestral.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han proposat desviar les aigües plujanes del
carrer Doctor Narcís Ciurana (davant de la Fructícola Empordà S.L.) mitjançant un tub de
500mm de diàmetre que aboqui en un rec paral·lel a la tanca de la Fructícola Empordà
S.L. al carrer Mestral, per tal de desguassar millor les aigües plujanes en aquesta zona
del poble.
Atès que amb aquesta actuació es podria tapar el rec existent en el carrer Doctor Narcís
Ciurana i fer una vorera de sauló fins a la Fructícola Empordà S.L., així com pintar un pas
de vianants entre la vorera est existent del carrer Mestral i el tram de nova vorera de sauló.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encomanar a l’empresa Multiserveis Clarana S.L. els treballs de col·locació del tub
que permetrà canalitzar el curs del rec al seu pas pel carrer Narcís Ciurana, i tapar-lo i
col·locar sauló a aquest tram del carrer per un import de 3.862,32 € (tres mil vuit-cents
seixanta-dos euros amb trenta-dos cèntims) IVA inclòs.
Segon: Imputar les despeses detallades en el punt anterior a la partida 15-21001,
manteniment de vies públiques, del vigent 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 Tercer: Aprovació del pressupost corresponent a l’arranjament de camins
municipals, carril bicicleta i pàrquings del municipi.
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 CAN PIPA S.L. 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.
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Adjudicar a l’empresa CAN PIPA S.L. la realització dels treballs d’arranjament de
camins municipals, carril bicicleta i pàrquings municipals, pel preu de 18.000,00 € (divuit
mil euros), IVA no inclòs.
Segon: Imputar aquesta despesa al Pressupost de despeses, partida pressupostària
17/21004 Manteniment de camins i bens naturals.
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 Quart: Aprovació del pressupost per a desbrossar marges i retallar la
brancada dels camins municipals.
Atès que des de l’Àrea de Gestió de Planificació Territorial s’ha considerat oportú que
aquest primavera es realitzi una actuació de desbrossament de marges i de retallada de la
brancada dels camins municipals.
Atès que s’ha sol·licitat diferents pressupostos, i l’empresa HEREUS JORDI SL és la que
ha presentat l’oferta més econòmica.
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: Aprovar el pressupost presentat per l’empresa HEREUS JORDI SL, per un import
de 6.534,00 euros (sis mil cinc-cents trenta-quatre euros) IVA inclòs, per a desbrossar els
marges i retallar el brancatge dels camins municipals.
Segon: Imputar aquesta despesa al Pressupost de despeses, partida pressupostària
17/21004 Manteniment de camins i bens naturals.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord
Extrem Cinquè: Acord de contractació d’una empresa per la realització dels treballs
de pintura vial.
Atès que des dels Servis Tècnics municipals s’ha cregut necessari i urgent la pintura de
diferents línees, stops, illetes i passos de vianants de carrer del municipi.
Atès que s’han sol·licitat tres pressupostos essent el més econòmic el de l’empresa Tràfic
i Serveis S.L.U.
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, a la vista dels pressupostos presentats, amb el vot favorable de
la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Encomanar a l’empresa Tràfic i Serveis S.L.U. els treballs de pintar 2000 ml de

línia continua, 1.000 ml de línia discontinua, 600 m2 de passos de vianants, illetes.., 10
stops, 10 símbols de cediu el pas, per un import de 4.270,00 € (quatre mil dos-cents setanta euros) IVA no inclòs.
Segon: Imputar les despeses detallades en el punt anterior a la partida 15-21001,
manteniment de vies públiques, del vigent 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.
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Extrem Sisè: Aprovació del pressupost per col·locar vuit plafons informatius a les
Platges de Sant Pere Pescador.
Atès que des de l’Àrea de turisme de l’Ajuntament s’ha vist necessari la col·locació de vuit
plafons informatius de fusta a les platges de Sant Pere Pescador.
Atès que de tots els pressupostos sol·licitats l’empresa SEÑALES GIROD S.L. és la que
presenta una oferta més avantatjosa.
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: Encarregar a l’empresa Señales Girod S.L., amb NIF B60070505, 8 plafons
indicatius per a les platges de Sant Pere Pescador, per un import de 7.667,45 € (set mil
sis-cents seixanta-set euros amb quaranta-cinc cèntims), IVA inclòs.
Segon: Imputar la despesa a la partida 43/22609 Promoció Turística, 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 Setè: Acord d’arranjament d’una de les torres de vigilància de les platges i
de la construcció d’una de nova.
Atesa la necessitat d’arranjar una de les torres de vigilància de les platges de Sant Pere
Pescador, i la necessitat de substituir-ne una de les mes velles i malmesa.
La Junta de Govern Local, a la vista dels pressupostos presentats, amb el vot favorable de
la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Encomanar a la serralleria Emili Homs Dalmau la reparació d’una de les torres de
vigilància de les platges de Sant Pere Pescador per un import de 437,41 € (quatre-cents
trenta-set euros amb quaranta-un cèntims) IVA inclòs, i la construcció d’una torre nova
seuint el model proposat pels Serveis Tècnics municipals per un import del 2.125,97 €
(dos mil cent vint-i-cinc euros amb noranta-set cèntims) IVA inclòs.
Segon: Imputar les despeses detallades en el punt anterior a la partida 432/22602,
promoció turística, del vigent 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 Vuitè: Aprovació de les modificacions del Pla de distribució d’usos i serveis
de temporada de les platges 2013.
Atès que en sessió de Junta de Govern de 27 de març de 2012 es va aprovar el Pla
d'usos, instal·lacions i serveis de la platja del terme municipal de Sant Pere Pescador
corresponent a les temporades estiuenques de les anualitats 2012 a 2016.
Atès que en data 6 de juny e 2012 la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme va aprovar la distribució dels serveis de temporada a les platges i mar
territorial per al període comprès entre els anys 2012 i 2016.
Atès que en data 13 de maig de 2013 es va rebre per par de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme la proposta de Resolució i la Resolució d’autorització
per l’any 2013 de l’ocupació corresponent a la distribució dels serveis de temporada apro3
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vada per al període 2012-2016 en zona de domini maritimoterrestre i en zona de servitud
de protecció del terme municipal de Sant Pere Pescador.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han elaborat un informe que recull les modificacions a proposar sobre la Resolució d’autorització per l’any 2013 de l’ocupació corresponent
a la distribució dels serveis de temporada aprovada per al període 2012-2016 en zona de
domini maritimoterrestre i en zona de servitud de protecció del terme municipal de Sant
Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar les modificacions de l’ocupació corresponent a la distribució dels serveis
de temporada aprovada per al període 2012-2016, per a l’any 2013.
Segon: Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme.
Tercer: Autoritzar l’alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem Novè: Acord de classificació de les propostes presentades pels licitadors
als serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Sant
Pere Pescador.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de març de 2013, va adoptar
l’acord d’aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que regiran el contracte de gestió dels serveis preventius de vigilància,
salvament i socorrisme a la platja de Sant Pere Pescador per procediment obert,
tramitació ordinària, amb diversos criteris d'adjudicació.
Atès que, la mesa de contractació, reunida en data de 6 de maig de 2013, a la vista de
l’informe valoratiu emès pel Servis Tècnics municipals, ha acordat proposar l’adjudicació
d’aquest servei a l’empresa PROACTIVA SERVIES AQUÀTICS S.L.
La Junta de Govern Local, a la vista dels pressupostos presentats, amb el vot favorable de
la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta
portada a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent
següent:
1- Pro-Activa Serveis Aquàtics S.L., amb N.I.F. núm. XXXXXXX, pel preu de 91.239,68 € (Norantaun mil dos-cents trenta-nou euros amb seixanta-vuit cèntims), IVA exclòs, més el 21% d’IVA,
19.160,33 € (Dinou mil cent seixanta euros amb trenta-tres cèntims), tot fent un total de 110.400,01
€ (Cent deu mil quatre-cents euros amb un cèntim), amb les següents característiques:
a) Col·locació de 1 torre de vigilància, addicional:
PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS

1 torre amb habitacle

10 punts

b) Increment dels recursos materials:
PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS

1 moto aquàtica/ 1 DEA

15 punts

2- Creu Roja, amb N.I.F. núm. XXXXXXXX, pel preu de 94.215,00 € (Noranta-quatre mil dos-cents
quinze euros), IVA exclòs, més el 21% d’IVA, 19.785,15 € (Dinou mil set-cents vuitanta-cinc euros
amb quinze cèntims), tot fent un total de 114.000,15 € (Cent catorze mil euros amb quinze cèntims),
amb les següents característiques:
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a) Col·locació de 1 torre de vigilància, addicional:
CREU ROJA
1
b) Increment dels recursos materials:
CREU ROJA

torre-cadira

1 moto aquàtica/ 1 DEA

5

15

3- Rescadadores S.L., amb N.I.F. núm. XXXXXXXXX, pel preu de 95.000 € (Noranta-cinc mil euros),
IVA exclòs, més el 21% d’IVA, 19.950,00 € (Dinou mil nou-cents cinquanta euros), amb les següents
característiques:
a) Col·locació de 1 torre de vigilància, addicional:

RESCATADORES,S.L

1

torre amb habitacle

10

b) Increment dels recursos materials:
RESCATADORES,
S.L

1 moto aquàtica/ 1 DEA

15

Segon: De conformitat amb el que estableix l’article estableix 151 del text refós de la Llei
de contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), es
requereix a Pro-Activa Serveis Aquàtics S.L. que, en el termini de deu dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut la notificació del present acord,
presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per
obtenir de forma directa l’acreditació per fer-ho, de disposar efectivament dels medis que
s’ha compromès a adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 53.2 de
l’esmentada Llei 30/2007 i d’haver constituït la garantia definitiva del 5% de l’import
d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA, 4.561,98 € (quatre mil sis-cents seixanta-un euros
amb noranta-vuit cèntims).
Si no es dóna compliment adequat a aquest requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, tot procedint-se en aquest supòsit a
requerir la mateixa documentació al licitador següent.
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 Desè: 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 26 d’abril de 2013
Extrem Onzè: Aprovació del Projecte final d’obres de l’edifici de vestidors pel camp
de Futbol Municipal de Sant Pere Pescador.
Atès que, per part l’arquitecta Sra. Carme Vich Pascual ha estat redactat el Projecte final
d’obres dels vestidors pel Camp de Futbol Municipal.
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 Projecte final d’obres dels vestidors pel Camp de Futbol Municipal de
Sant Pere Pescador, redactat per l’arquitecta Sra. Carme Vich Pascual
Segon: Autoritzar l’Alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem Dotzè: Aprovació de la sol·licitud d’ocupació de via pública per part de Catalina Roca Figueras al carrer XXXXXXXXX núm. XX.
Atès que la Sra. Catalina Roca Figueras ha sol·licitat a aquest Ajuntament (I.D E/0000882013) permís per ocupar dos aparcaments de la via pública al carrer XXXXXXX, per a la
col·locació d’una tarima de fusta sobre la qual es collaria una barana de fusta.
Atès que els Serveis Tècnics municipals han informat d’aquesta ocupació en el següent
sentit:
1- Ocupació de Via Pública de dues places d'aparcaments: Es considera que degut
a la situació del bar, al fet d'ocupar dues places d'aparcament dificulta l'aparcament
de les tres places restants fins a final de carrer. Seria recomanable que s'ocupés
una plaça d'aparcament i part de l'altra sense esgotar la totalitat de la segona per tal
de que les tres places restants puguin aprofitar-se sense problemes.
2- Instal·lació tarima de fusta amb barana: la instal·lació de la tarima de fusta amb la
corresponent tanca del mateix material, és viable ja que d'aquesta manera, s'evita el
perill dels cotxes i l'espai queda ben delimitat, deixant lliura la vorera per al pas de
vianants. No es permet malmetre el paviment per a collar les baranes ni la tarima ja
que el material del paviment (asfalt) es molt difícil de restaurar-lo posteriorment i el
paviment no queda ben acabat.
3- Cal tenir en compte que qualsevol material a col·locar ha de complir amb l'Ordenança de Via Pública de Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar a la Sra. Catalina Rocas Figueras a ocupar amb una tarima de fusta
amb barana la via pública, una plaça d'aparcament i part de l'altra sense esgotar la
totalitat de la segona, de les situades davant del seu negoci.
Segon: Les taules, cadires i tendals o para-sols han de complir amb la normativa
específica de l’Ordenança de Via Pública de Sant Pere Pescador.
Tercer: Notificar a la Sra. Catalina Roca Figueras que ha de satisfer a l’Ajuntament les
taxes corresponents en concepte d’Ocupació de la Via Pública, tal com assenyalen les
ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Quart: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Extrem Tretzè: Acord de contractació d’un servei de manteniment de la gespa artificial del Camp d’Esports Municipal.
Atès que és necessari realitzar un manteniment de la gespa artificial del Camp d’esports
Municipal, consistent en la descompactació, neteja del cautxú, descompactació en profunditat de la superfície de joc i raspallat de la gespa.
Atès que s’han sol·licitat tres pressupostos a empreses especialitzades en manteniment
de gespa artificial.
Atès que l’empresa Garden Tona S.L. ha presentat l’oferta més avantatjosa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
6

Ref.09/2013
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’empresa Garden Tona S.L. els treballs de manteniment per l’any
2013 del Camp de Futbol municipal per un import de 895 € (vuit-cents noranta-cinc euros)
IVA no inclòs.
Segon: Autoritzar l’Alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem Catorzè: Aprovació del pressupost de senyalització comercial-direccional
primera i segona fase.
Atès que s’ha cregut convenient homologar tots els indicadors direccionals comercials
existents en el municipi, així com donar la oportunitat a les empreses i comerços del municipi que puguin col·locar noves senyals comercials/direccionals homologades.
Atès que de totes les empreses consultades SEÑALES GIROD S.L. és la que presenta
l’oferta econòmica més avantatjosa per l’Ajuntament, i José Antonio Ortiz Morote l’oferta
mes avantatjosa per a la col·locació de la senyalització.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encomanar a l’empresa Señales Girod S.L., amb NIF B60070505, la primera i la
segona fase de la senyalització comercials/direccional per un import de 6.722,00 € (sis mil
set-cents vint-i-dos euros), IVA inclòs, i 8.545,14 € ( vuit mil cinc-cents quaranta-cinc euros
amb catorze cèntims), IVA inclòs, respectivament.
Segon: Encomanat a José Antonio Ortiz Morote, amb NIF 40443349B, les obres de
col·locació de les senyals comercials/direccionals per un import de 1.004,30 (mil quatre
euros amb trenta cèntims), IVA inclòs.
Tercer: aplicar aquestes despeses a la partida 15/21001 Manteniment de Vies Públiques,
del vigent Pressupost de despeses 2013.
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 Quinzè: 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

IMPORT

JOSEP M NAVARRA, MANTENIMENT ABRIL
SONJA ELKE HERTEL: CLASSES TAIXI I XI KUNG ABRIL
CARME VICH I PASCUAL, HONORARIS ABRIL
FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM
29/04/2013

M TERESA GORGORI, CURS REGISTRE CIVIL

30/04/2013

ABS INFORMATICA: PROJECTE IMPLANTACIO SEU ELECT

30/04/2013

ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE, TROBADA SARDANES

30/04/2013

MATERIALS SANT PERE, SERVEIS DEL POBLE

30/04/2013

MATERIALS SANT PERE, MATERIAL VARI

259,68

02/05/2013

GIROD, INDICADORS DIRECCIONALS PONT

627,77

02/05/2013
02/05/2013

MULTISERVEIS CLARANA SL, TUBS FORMIGO CAMI VILAMACOLUM
MULTISERVEIS CLARANA SL, RASA PAVELLO, PARKING
AMFORA

59,70
1.003,33
800,00
23,49

640,09
575,96
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02/05/2013

MULTISERVEIS CLARANA SL, BALASTRE CAMI PLATJA

447,70

02/05/2013

MULTISERVEIS CLARANA SL, TREURE LLENYA PLATJA

580,80

02/05/2013

MULTISERVEIS CLARANA SL, NETEJA RECS I VARIS

02/05/2013

MULTISERVEIS CLARANA SL, NETEJA EMBARCADOR I ALTRES

02/05/2013

MOVISTAR, 2 LINIES TELEFON

14,05

02/05/2013

DIBOSCH. REF.: PAVELLO, GARRAFA 5L

61,61

03/05/2013

JOAN ANDREU FUSTER: MOSTRADOR AJUNTAMENT

371,76

03/05/2013

JOAN ANDREU FUSTER., SERVEIS SOCIALS CANVAIR VIDRE

232,95

03/05/2013

MOVISTAR, TELEFONS REGIDORS

327,44

03/05/2013

CANON: LECTOR TAGETA USB DNI

37,17

03/05/2013

IMATGE I SO. REF.: DIADA SANT JORDI CENTRE CIVIC

03/05/2013

MOVISTAR

03/05/2013

MOVISTAR

03/05/2013

JAUME ISACH SALA, PAVELLO, LLAR INFANTS

3.303,30
856,68

484,00
9,37
10,89
209,33

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21.30 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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