Ref. 10/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 21 de maig 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 Dolors Ferrer Canals.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font
Extrem primer: Lectura i aprovació dels esborranys de l’Acta corresponent a les
sessió del dia 6 de maig de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 6 de maig 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 contractació d’una empresa per a realitzar la neteja mecànica a les platges de Sant Pere Pescador l’estiu 2013.
Atès que des de l’Àrea de Gestió de Planificació Territorial s’han sol·licitat diferents
pressupostos per a la neteja mecànica de les Platges de Sant Pere Pescador durant el
període comprès entre el dia 1 de juny i el 8 de setembre de 2013.
Atès que de les empreses consultades, l’empresa Can Pipa S.L. 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 Can Pipa S.L., per un import de
15.373,05 euros (quinze mil tres-cents setanta-tres euros amb cinc cèntims) IVA inclòs,
per a la neteja mecànica de les Platges de Sant Pere Pescador durant la temporada del
Pla d’Usos de les platges 2013.
Segon: Imputar aquesta despesa al Pressupost de despeses, partida pressupostària
43/21005 Manteniment serveis platges.
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: Acord de desestimar la sol·licitud del Sr. Markus Eberhard Rupp en
relació amb la no renovació de les autoritzacions municipals d’ocupació dels serveis de temporada en l’àmbit de domini públic terrestre que no precisen
d’instal·lacions fixes a les platges de Sant Pere Pescador, per l’anualitat 2013, EN-5
EN-6 adjudicades a WATER SPORTS LLANSA SL.
Atès que el Sr. Markus Eberhard Rupp, actuant en nom i representació de Aquarios
Hotelera S.A. ha presentat davant l’Ajuntament de Sant Pere Pescador un escrit (R.E
978/2012, de 25 de març) en el qual demana la revocació o no renovació de l’autorització
atorgada per l’Ajuntament a l’entitat Water Sports Llansa S.L., per a les ocupacions dels
serveis de temporada en l’àmbit de domini públic terrestre que no precisen d’instal·lacions
1

Ref. 10/2013

fixes a les platges de Sant Pere Pescador, per l’anualitat 2013, EN-5 i EN-6.
Atès que el Sr. Rupp detalla un seguit de fets que al seu entendre fonamentarien la seva
petició de revocació o no renovació de les autoritzacions atorgades a Water Sport LLansa
S.L. al tractar-se d’incompliments per part de l’adjudicatari de les obligacions contretes
entre aquest i l’Ajuntament, amb motiu de l’atorgament de l’autorització.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Declarar la no admissió de la petició del Sr. Markus Eberhard Rupp, actuant en
nom i representació de Aquarios Hotelera S.A, de revocació o no renovació de les autoritzacions atorgades a Water Sport LLansa S.L., EN-5 i EN-6, ja que no té legitimació activa,
al no tenir consideració d’interessat ja que ni és titular de l’autorització, ni de qualsevol
altre autorització en el Pla d’Ocupacions de les platges, ni va participar en el procés licitador i no estar prevista l’acció pública en aquesta matèria.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord
Extrem quart: Renovació per l’any 2013 de les autoritzacions dels serveis de
temporada a la platja.
Atès que en sessió de 19 de juny de 2012, la Junta de Govern Local va adjudicar les
autoritzacions municipals per a l’explotació de les ocupacions dels serveis de temporada
en l’àmbit de domini públic terrestre pels anys 2012-2016 que no precisen d'instal·lacions
fixes a les platges de Sant Pere Pescador.
Ates que el punt segon del Plec de clàusules tècniques i administratives que han de regir
el concurs públic per a l’autorització municipal i la conseqüent normativa d’obligat compliment per a l’explotació de les ocupacions dels serveis de temporada en l’àmbit del domini
públic marítim terrestre municipal pels anys 2012-2016 regula que l’Ajuntament renovarà
l’autorització d’explotació mitjançant una de nova per a cada temporada, sempre que
l’adjudicatari ho sol·liciti abans del 30 de desembre de cada any de vigència del contracte.
Per a poder renovar la concessió anual, serà requisit imprescindible que l’adjudicatari no
hagi estat sancionat per cap falta greu durant la temporada anterior. La renovació de la
concessió anual a l’adjudicatari quedarà supeditada a la prèvia obtenció per part de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de l’autorització del Servei de Costes de la Direcció
General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya, o de l’organisme que
el substitueixi en aquesta competència. Si resolucions preceptives d’instàncies superiors
no permetessin la renovació de l’autorització municipal per a algun dels serveis previstos,
l’adjudicatari no tindrà dret a reclamació de cap mena.
Atès que tots els adjudicataris varen presentar la sol·licitud de renovació.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents adopta el
següent ACORD:
Primer: Renovar les autoritzacions municipals per a l’explotació de les ocupacions dels
serveis de temporada en l’àmbit de domini públic terrestre que no precisen d’instal·lacions
fixes a les platges de Sant Pere Pescador, per l’anualitat 2013, als adjudicataris que
relacionen a continuació:
Licitador
Ocupació
METIS SL
LA BALLENA ALEGRE
LA BALLENA ALEGRE

GU-1
LV-1
AC-3
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LA BALLENA ALEGRE
KLAUS STOLXENBERGER
CLUB MAGICWAVE
CLUB MAGICWAVE
CÀMPING LES DUNES SA
CÀMPING LES DUNES SA
ADRIÀ ABALART VALERO
CÀMPING LES DUNES SA
CÀMPING LES DUNES SA
WATER SPORTS LLANSA SL
WATER SPORTS LLANSA SL

EN PLATJA DEVESA 1-2 GU7

GU-3
EN -4
EN CAN MARTINET 1-2 GU-2

EN-7
GU-5
GU-4
GU-6
GA-1
EN-5
EN-6

Segon: La renovació no serà efectiva si dins el termini de deu dies hàbils a comptar des
del següent dia hàbil a la notificació d’aquest acord de renovació no s’ha fet efectiu
l’import corresponent a l’ordenança núm. 21 reguladora de la taxa o preu de concessió de
l’ocupació de terrenys d’ús públic en platges mitjançant instal·lacions de caràcter no
permanent, així com la fiança corresponent al 10% de l’import final d'adjudicació amb un
mínim de 1.500€, en cas d’haver-se sol·licitat la devolució l’any 2012.
Tercer: Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem cinquè: Acord d’adjudicació de la contractació dels serveis preventius de
vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Sant Pere Pescador i el tram baix
del riu Fluvià.
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 i el tram baix del riu Fluvià, 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.
Atès que l’empresa PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. ha presentat la documentació
requerida per acord de la Junta de Govern de data 6 de maig de 2013.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents adopta el
següent ACORD:
Primer: Adjudicar a l’empresa PROACTIVA SERVIES AQUÀTICS S.L., amb N.I.F. núm.
B62137252, el contracte de gestió dels serveis preventius de vigilància, salvament i
socorrisme a la platja de Sant Pere Pescador i el tram baix del riu Fluvià, pel preu de
91.239,68 € (Noranta-un 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), i d’acord amb les millores ofertades pel licitador que són les següents:
a) Col·locació d’una torre de vigilància, addicional amb habitacle.
b) Increment dels recursos materials: 1 moto aquàtica de dos places/ 1 DEA.
Segon: Disposar la despesa amb càrrec a la partida 31/48010 del pressupost 2013.
Tercer: Notificar la present adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris.
Quart: Notificar a PROACTIVA SERVIES AQUÀTICS S.L, adjudicatari del contracte, el
present acord i citar-lo per a la signatura del mateix, el proper dia 7 de juny de 2013.
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Cinquè: Publicar la formalització d’aquest contracte d’obres en el Perfil de contractant.
Sisè: Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I
RÈGIM INTERN.

Extrem sisè: 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 6 de maig de
2013.
Extrem setè: Llicències d’obres majors.
Vist l’expedient instruït a l'efecte i l’informe emès pel tècnic assessor municipal d'obres, la
Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, acorda concedir
la llicència d'obres que es detalla a continuació condicionada 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.
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
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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. 90/2012: A MARIA ROSA TEIXIDOR COM A REPRESENTANT DE CAN
BASTONS S.C.P. per a la construcció d’una piscina exterior al carrer del Nord núm.5.
Condicions: 1- Presentació d’una fiança de 272,00 € per a refer els elements
d’urbanització i vials que puguin resultar malmesos. 2- Presentació d’una fiança de 120,00
€ per a garantir la correcte destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb
l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres.
Extrem vuitè: Concessió gual permanent al Sr. Francesc Domingo Sellart.
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Francesc Domingo Sellart (R.E.1364/2013, de 6 de
maig) per tal que li sigui concedit un gual permanent per a l’entrada i sortida de vehicles al
portal de la seva propietat situat al Carrer Provença núm. 52.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement a la concessió
d’aquest gual permanent.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir al Sr. Francesc Domingo Sellart el gual permanent de vehicles pel portal
d’accés a la seva finca, situat al carrer Provença núm. 52.
Segon: Liquidar a la Sr. Francesc Domingo Sellart les taxes que corresponguin a aquesta
concessió, d’acord amb el que estableixi la corresponent Ordenança Fiscal.
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 novè: Concessió gual permanent a la Sra. Dolors Font Nierga.
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sra. Dolors Font Nierga (R.E.1412/2013, de 16 de maig)
per tal que li sigui concedit un gual permanent per a l’entrada i sortida de vehicles al portal
de la seva propietat situat al Carrer del Carme núm. 14.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement a la concessió
d’aquest gual permanent.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir al Sra. Dolors Font Nierga el gual permanent de vehicles pel portal
d’accés a la seva finca, situat al carrer del Carme núm. 14.
Segon: Liquidar a la Sra. Dolors Font Nierga les taxes que corresponguin a aquesta
concessió, d’acord amb el que estableixi la corresponent Ordenança Fiscal.
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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: Canvi de vehicle autoritzat a la llicència de taxi del Sr. Edgar Gomis
Menor.
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Edgar Gomis Menor (R.E. 1411/2013, de 15 de maig)
amb la finalitat que li sigui autoritzat el canvi de vehicle a la llicència municipal de taxi que
li fou concedida a través de l’acord de canvi de titularitat de la mateixa, adoptat per la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador del dia 19 de març de
2008.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar al Sr. Edgar Gomis Menor perquè la prestació del servei de taxi al nostre
terme municipal l’efectuï amb el vehicle marca Fiat, model Scudo, matrícula 0603 HML, de
9 places de capacitat, enlloc del vehicle marca Opel, model Zafira, matrícula 4480 HKH,
amb el qual l’ha efectuat fins ara.
Segon: Condicionar la present autorització a la prèvia presentació per part del Sr. Gomis
de la següent documentació:
a) Permís de circulació del nou vehicle que utilitzarà per fer el servei.
b) Justificant de tenir en vigor l'assegurança del nou vehicle, la qual ha de cobrir als
passatgers ocasionals que circulin amb el mateix.
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 onzè: Acord de modificació del conveni relatiu al Pla d’Inversions Complementàries del Cicle de l’Aigua a la Costa Brava.
Atès que en sessió Plenària de 22 de juny de 2009 l’Ajuntament de Sant Pere Pescador va
aprovar el conveni amb el Consorci de la Costa Brava per a l’acceptació, formalització i regulació de l’aportació al nostre Ajuntament de la quantitat de 200.000 € (Dos-cents mil euros), a càrrec de la convocatòria 2008 del Pla d’Inversions Complementàries del Cicle de
l’Aigua a la Costa Brava, per a l’execució de l’actuació anomenada Projecte de millora de la
xarxa d’aigües pluvials del Carrer Sant Sebastià, Carrer Nord i Carrer Escoles al terme municipal de Sant Pere Pescador.
Atès que el cost final de l’obra de millora de la xarxa d’aigües pluvials del Carrer Sant Sebastià, Carrer Nord i Carrer Escoles al terme municipal de Sant Pere Pescador és de
304.735,23 € (tres-cents quatre mil set-cents trenta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims) IVA
inclòs, i que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha rebut una subvenció extraordinària de la
Diputació de Girona per un import de 20.000 € (vint mil euros), pel que l’import a rebre del
Consorci Costra Brava en concepte de subvenció en el marc del Pla d’Inversions Complementàries del Cicle de l’Aigua a la Costa Brava serà de 185.077,90 € (cent vuitanta-cinc mil
setanta-set euros amb noranta cèntims).
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador té previst executar l’obra de subministrament i
muntatge d’una estació de bombeig d’aigües residuals a l’urbanització Bon Relax, per un
import de 12.221 € (dotze mil dos-cents vint-i-un euros) IVA inclòs i la redacció del Pla Director de Sanejament de Sant Pere Pescador per un import de 8.700 € (vuit mil set-cents euros)
IVA inclòs.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:

6

Ref. 10/2013

Primer: Sol·licitar al Consorci Costa Brava incloure el projecte de subministrament i muntatge
d’una estació de bombeig d’aigües residuals a l’ urbanització Bon Relax de Sant Pere Pescador i la redacció del Pla Director de Sanejament de Sant Pere Pescador en el conveni relatiu al Pla d’Inversions Complementàries del Cicle de l’Aigua a la Costa Brava, atès que una
vegada executada l’obra de millora de la xarxa d’aigües pluvials del Carrer Sant Sebastià,
Carrer Nord i Carrer Escoles al terme municipal de Sant Pere Pescador.
Segon: Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem dotzè: Aprovació del Padró Fiscal de Taxes i Preus Públics 2013.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el Padró de Taxes municipals per a l’exercici econòmic de 2013, amb els
conceptes d’Escombraries, Desinsectació, Clavegueram, Turisme, Cementiri, Guals/
Sortida de Vehicles, el qual importa un total de 648.414,05 € (Sis-cents quaranta-vuit mil
quatre-cents catorze euros amb cinc cèntims).
Segon: Sotmetre el referit Padró a exposició pública per un termini de vint dies hàbils, a
comptar des de l’endemà a la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
Província.
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 tretzè: Sol·licitud de la Sra. Rosa Serra Menéndez de per tal que se li compensi la taxa pagada en concepte de tramitació de l’activitat Bodega.
Atès que la Sra. Rosa Serra ha sol·licitat a aquest Ajuntament (E/000101-2013) la compensació de l’import pagat en concepte de taxa per a la tramitació i atorgament de llicències ambientals i règim de comunicació prèvia de l’activitat de botiga de venda de vins situada al carrer Girona núm. 10, que va obrir l’any 2012, per l’import que haurà de pagar
en concepte de taxa per a la tramitació i atorgament de llicències amb règim de comunicació prèvia de l’activitat de Bar Restaurant que obrirà al carrer del Carme núm. 3 baix 2.
Atès que la taxa pagada l’any 2012 per la Sra. Serra correspon a la tramitació de
l’expedient de comunicació prèvia per a l’inici de l’activitat de botiga de venda de vins
compresa a l’Annex III de la Llei 20/2009.
Atès que als Serveis Tècnics Municipals no els hi consta que la Sra. Rosa Serra Menéndez hagi comunicat l’inici d’una activitat al carrer del Carme núm. 3 baix 2.
Atès que si la Sra. Serra comuniqués l’inici d’una nova activitat de Bar Restaurant al carrer
del Carme núm.3 baix 2 això suposaria la tramitació d’un nou expedient comunicació prèvia per a l’inici d’una activitat.
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de la taxa per a la realització d’activitats
jurídico-administratives de competència local.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents adopta el
següent ACORD:
Primer: Denegar la sol·licitud realitzada per la Sra. Serra atès que es tracte de la tramitació de dues activitats diferents.
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: Sol·licitud de traspàs la parada núm. 138 del Mercat Municipal.
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Atès que la Sra. Sandra Amador Conde ha presentat una sol·licitud (R.E. 1377/2013, de 8
de maig), de traspàs del lloc de venda núm. 138 que té en el mercat municipal de Sant
Pere Pescador, a favor de la seva mare Sra. Rosa Maria Conde Peñuela.
Atès que la Sra Rosa Maria Conde Peñuela ha presentat tota la documentació exigida per
a ser titular d’una parada de venda en el mercat municipal de Sant Pere Pescador durant
l’anualitat 2013.
Atès l’article núm. 15 del Reglament del mercat de Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir a la Sra. Sandra Amador Conde el canvi de titulaitat de la parada núm.
138, de 8 metres, a favor de la seva mare Sra. Rosa maria Conde Peñuela.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES

Extrem quinzè: Acord de subvenció d’un curs de coneixement de la societat catalana a l’Associació de Dónes Africanes.
Atès que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ha
convocat una línea de subvencions per a entitats que presentin programes en matèria de
lluita contra els maltractaments, contra la violència masclista i violència familiar, infància i
adolescència i immigració.
Atès que des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà han proposat que l’Associació de
Dones Africanes de Sant Pere Pescador podria concórrer a aquesta subvenció sol·licitant
un curs de coneixement de la societat catalana que té un cost total de 750 € (set-cents
cinquanta euros).
Atès que un dels requisits de la convocatòria és que un 30% de la despesa del projecte
presentat sigui aportat per un altre Administració Pública.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aportar la quantitat de 225 € (dos-cents vint-i-cinc euros), corresponent al 30% del
cost del curs de coneixement de la societat catalana que l’Associació de Dones Africanes
de Sant Pere Pescador sol·licitarà com a programa subvencionable en la línea de subvencions que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ha
convocat per a entitats.
Segon: Imputar la despesa a la partida 33/22649 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 setzè: Acord d’aprovació del pressupost de despeses relatiu a la Festa de la
Gent Gran 2013.
Atès que el proper dia 2 de juny es celebra la diada de la Gent Gran de Sant Pere
Pescador.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Aprovar la relació de despeses que a continuació es detallen:
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ALBO FESTES, S.L.

DINAR

4.455,00 €

SWING LATINO

ORQUESTRA

2.420,00 €

JOIERIA QUINTANA

MEDALLES

412,00 €

CONSORCI TRANSPORT SANITARI

SERVEI AMBULÀNCIA

274,00 €

LLUIS PORT

REGALS

669,37 €

COPISTERIA ESTEVE

TARGETONS

22,00 €

JOSEP Mª BARCELÓ

EQUIP DE SO

150,00 €

ROSA Mª CAMPS BARCELÓ

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

182,00 €

GROS MERCAT

BEGUDES I VARIS

200,00 €

ALBO FESTES, S.L.

PARAMENT TAULA

645,00 €

ALBO FESTES, S.L.

TOVALLES

ALBO FESTES, S.L.

TRANSPORT PARAMENT

181,50 €

BANYOLES LLEURE, S.L.

FALDONS

522,72 €

TOTAL

84,70 €

10.218,29 €

Segon: Imputar la despesa a la partida 23/22609 del 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.
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Extrem dissetè: Acord d’aprovació del conveni a subscriure amb la Fructícola Empordà S.L.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador és titular de la xarxa soterrada d’aigües
plujanes que discorre per la calçada del carrer Doctor Narcís Ciurana, i que actualment
aquestes aigües s’aboquen en un rec paral·lel a la tanca de la Fructícola Empordà que en
un futur es pretén cobrir per a executar una vorera.
Atès que per a poder desviar les aigües de pluja d’aquest tram de rec fins al tram de rec
paral·lel al carrer Mestral, és necessari empalmar un nou tub de 500mm de diàmetre al tub
existent.
Atès que per portar a terme aquesta actuació, és necessària l’ocupació d’una reduïda
superfície de sòl urbà situat a la banda sud-est de l’interior de l’àmbit de Fructícola
Empordà, S.L., i que d’acord amb els càlculs efectuats sobre plànol pels Serveis Tècnics
Municipals, és necessari ocupar i soterrar una franja total d’uns 35ml aproximadament de
la referida propietat.
Atès que la Fructícola Empordà, S.L. és favorable a la realització d’aquesta actuació de
desviació i soterrament del tub de recollida d’aigües plujanes, tenint en compte que la
seva finalitat és la d’executar una vorera damunt del rec i facilitar l’accés als vianants a la
Fructícola Empordà S.L. i a l’entorn més immediat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la subscripció d’un conveni entre el nostre Ajuntament i la Fructícola
Empordà S.L, mitjançant el qual es fixin els pactes següents:
1. La Fructícola Empordà, S.L. cedeix a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador el dret
de soterrament dins la seva propietat, situats a la vessant sud-est a tocar amb
l’encreuament del carrer Mestral amb la carretera municipal de Sant Pere Pescador
a Vilamacolum o dit també carrer Doctor Narcís Ciurana, els quals són necessaris
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2.

3.

4.

5.
6.

per al desviament de les aigües plujanes per tal que desemboquin en el tram de rec
del carrer Mestral. La ubicació exacte d’aquesta superfície, i la seva qualificació
urbanística d’acord amb el vigent PGOU, s’especifica, delimita i grafia al plànol que
s’adjunta al present conveni. L’ús de cessió, d’ aproximadament 35 ml soterrats,
propietat de la Fructícola Empordà S.L., serà únicament pel pas d’aigües plujanes, i
el seu destí per a qualsevol altre ús diferent al pactat serà causa per a la resolució
del present conveni.
L’execució i sufragi del cost de les obres corresponents al desviament de les aigües
plujanes del tram de rec de la carretera municipal de Vilamacolum (Carrer Doctor
Narcís Ciurana) cap al tram de rec del carrer Mestral serà a càrrec de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador.
La present cessió de soterrament té únicament el caràcter de cessió d’ús (o de pas)
de l’esmentada superfície de terreny i, per tant, no es tracta d’una cessió anticipada
a favor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de la propietat d’una porció dels terrenys que, com a conseqüència de l’execució de la U.A.-1 del PGOU, hauran
d’ésser al seu dia objecte de cessió obligatòria i gratuïta, ni tan sols en aquella part
qualificada com a sòl urbà destinat a vial públic. Per la qual cosa, el present conveni no té el caràcter de conveni de gestió urbanística, atès que el seu objecte no és
la fixació dels termes i condicions de la concreta execució del planejament previst
per a la U.A.-1.
La durada de la cessió de l’ús s’estendrà fins que es porti a terme la total execució
de les obres d’urbanització viàries previstes al PGOU per a la U.A.-1, les quals
aniran a càrrec dels propietaris dels terrenys inclosos dins l’esmentada unitat
d’actuació, avui anomenada polígon d’actuació urbanística (P.A.U.-1).
L’Ajuntament es farà responsable de la conservació i del manteniment d’aquest nou
tub que passarà soterrat per a l’interior de la parcel·la de la Fructícola Empordà, S.L.
En contraprestació per la cessió de soterrament, l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador executarà al seu càrrec, en el termini màxim d’un mes a comptar des de
la data de signatura del present conveni, les següents actuacions:
a) Construcció de la vorera amb sauló del Carrer Doctor Narcís Ciurana, des de
la vessant oest del seu encreuament amb el carrer Mestral fins a la porta
d’accés a les instal·lacions de la Fructícola Empordà, S.L. La construcció
d’aquest tram de vorera comportarà la col·locació al rec existent d’un tub de
500 mm de diàmetre per a l’evacuació de les aigües pluvials que hi circulen i
cinc embornals.
b) Reconstrucció, si escau, de la tanca metàl·lica, de les instal·lacions de la
Fructícola Empordà, S.L., en la part que haurà quedat afectada per les obres
de soterrament del tub de plujanes.
c) Es pintarà un pas de vianants entre la vorera est existent del carrer Mestral i
el tram de vorera de sauló que es farà de nou a l’inici d’aquest carrer.

Segon: Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord i, en especial, per a la signatura del referit
conveni.
Extrem divuitè: Aprovació de les vacances del personal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que des dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament s’ha elaborat el calendari de vacances 2013 del personal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
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Atès que el calendari s’ha elaborat a partir de es peticions formulades per cada treballador
i tenint en compte que no es pot deixar cap servei sense cobrir.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el calendari de vacances del personal al servei de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador per a l’anualitat 2013.
Segon: Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem dinovè: Acord de substitució de la treballadora Sra. Eva Pibernat que es troba de baixa per malaltia.
Atès que la treballadora d’aquest Ajuntament Sra. Eva Pibernat Barragan es troba en situació de baixa laboral per malaltia.
Atès que s’ha cregut convenient per tal de poder realitzar les tasques pendent en matèria
de turisme, cultura i festes substituir a l’esmentada treballadora per la Sra. Caterina Berrocal Julià, que actualment es trobava treballant a temps parcial a l’oficina de turisme
municipal.
Atès que la Sra. Caterina Berrocal Julià ha mostrat la seva disposició a treballar a jornada
completa i d’aquesta manera complementar les hores de dedicació a l’Oficina de Turisme
Municipal amb les tasques de cultura, turisme i festes a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Ampliar el contracte de la Sra. Caterina Berrocal Julià de 10.30 hores/setmanals a
37,5 hores/setmanals per tal que realitzi les tasques administratives corresponents a les
àrees de cultura, turisme i festes, fins el proper dia 13 de juny, a partir del qual ja
s’incorporarà a jornada completa a l’Oficina de Turisme Municipal
Segon: Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem vintè: Acord de signatura d’un conveni de col·laboració amb l’I.E.S Pere Alsius per tal que l’alumne Sergi Olivet pugui realitzar les pràctiques al Pavelló Municipal d’Esports de Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Formalitzar amb l’Institut d’Ensenyament Secundari Pere Alsius de Banyoles, amb
el vist i plau del Departament d’Educació, un conveni de col·laboració per a la formació
pràctica de l’alumne Sergi Olivet al Pavelló Municipal d’Esports.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en especial, la signatura del conveni.
Extrem vint-i-unè: Acord de col·laboració econòmica amb la Festa de l’Esport que
es celebrarà el proper dia 8 de juny de 2013.
Atès que el proper dia 8 de juny es celebrarà la II Festa de l’Esport de Sant Pere Pescador,
amb la participació de tots els clubs esportius del municipi.
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Atès que les entitats organitzadores ha sol·licitat a l’Ajuntament una ajuda econòmica per
a l’organització d’aquesta jornada esportiva.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir un ajut econòmic al Futbol Club Sant Pere, en representació dels clubs i
entitats participants, per a l’organització de la II Festa de l’Esport de Sant Pere Pescador
d’un import de 500 € (cinc cents euros). L’ajut es farà efectiu al Futbol Club Sant Pere
quan presentin com a justificació de la despesa la factura corresponent al sopar de la II
Festa de l’Esport.
Segon: Aplicar la despesa a la partida 337/22609 del vigent pressupost de despeses
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 vint-i-dosè: 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 relacionen a continuació:
PROVEÏDOR
17/05/2013
17/05/2013
17/05/2012
17/05/2013
21/05/2013

SOUAD SOUSSI, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
MARC PERXAS MUNTADA, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
MANEL ROJAS MUÑOZ, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
S.B. AMBIAUDIT SL, PROJECTE CONSTRUCTIU C/ SANT
SEBASTIA
JORDI PADILLA CORRAL, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

IMPORT
263,44
107,77
70,95
3.630,00
134,17

21/05/2013

HADI JALLOW, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

29,70

21/05/2013

JORDI BERJA CUERVA, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

25,80

21/05/2013

ABDERRAFIK EL GHAFKI, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

79,12

21/05/2013

DAVID SANGLAS, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

17/05/2013

GESTIÓ I ESPORT EMPORDA SL, ACTIVITATS ABRIL

1.185,80

14/05/2013

EMILI HOMS DALMAU: TREBALLS MATERIAL VARI

1.015,43

17/05/2013

GIROD, SENYALS

738,34

20/05/2013

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

341,67

20/05/2013

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

704,20

20/05/2013

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR D'INFANTS

312,14

20/05/2013

FUNDICIO BENITO, TOBOGAN

20/05/2013

CORREUS, FACTURACIO ABRIL

20/05/2013

MATERIALS SANT PERE SL, DYNABOLT

1,46

20/05/2013

MATERIALS SANT PERE, RECANVI RODILLO

8,86

20/05/2013

MATERIALS SANT PERE, MATERIAL PAVELLO

34,44

20/05/2013

CAN PIPA, S.L., TREBALLS PARC DEL RIU

2.016,47

20/05/2013

CAN PIPA, S.L. TREBALLS ZONA LLAR INFANTS

234,14

20/05/2013

TÈXTIL GALLEGO, SETI ENGRE, CORTINES TEATRE

268,60

20/05/2013

PATRONAT TURISME COSTA BRAVA, CLUB NATURA 2013

484,00

20/05/2013

GIROD, SENYAL VERTICAL

20/05/2013

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO

125,80

20/05/2013

FRAQUE, S.L, BOSSES

779,85

20/05/2013

IDEF ADVOCATS, ASSESSORAMENT ABRIL

453,12

2.551,41
379,66

73,36

1.089,00
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20/05/2013

SAIGA, POLEA TENSORA

26,34

20/05/2013

MOVISTAR

83,82

20/05/2013

MOVISTAR

17,51

20/05/2013

COPI OLOT, MATERIAL OFICINA

213,63

20/05/2013

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

595,16

20/05/2013

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA AMB POP

555,90

20/05/2013

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA AMB POP

1.560,76

20/05/2013

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

20/05/2013

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

557,96

20/05/2013

ENDESA, POL: 401680206 ESCOLA PISTA I MODULS

415,08

20/05/2013

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

386,23

20/05/2013

INDUMENTARIA I SEGURETAT SL, ROBA BRIGADA

20/05/2013

JOFERCAN, REPARAR DESBROÇADOR

698,07

20/05/2013

SAIGA, DIFUSOR,ASPERSOR I VARIS

420,18

20/05/2013

JOAN GALI COSTAL: SERVEI GRUA

20/05/2013

SERMADAS,S.L.: MENJAR LLAR INFANTS ABRIL

20/05/2013

UNIVERSAL GAS WORKS, PAVELLO

840,36

20/05/2013

GIROD: SENYALITZACIO VERTICAL

217,69

21/05/2013

CENTRE MEDIC HOLISTIC, CLASSES ABRIL

270,00

21/05/2013

JOFERCAN: REPARAR SEGADORA

21/05/2013

ENDESA, POL: 401656654 ONZE DE SETEMBRE CAMP FUTBOL NOU

440,43

21/05/2013

LOOPS CLOUD COMPUTING SL, MANTENIMENT CENTRAL TELEFON

409,29

21/05/2013

LOOPS CLOUD COMPUTING SL, IMPLANTACIO TELEFONIA

6.821,57

21/05/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, TREBALLS MES ABRIL

5.411,86

21/05/2013

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

706,88

21/05/2013

E.S. SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL COTXES

406,02

21/05/2013

DIBOSCH. REF.: PAVELLO CANVIA BOLQUERS KOALA

323,98

21/05/2013

PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS SLU, BUFADOR I MATERIAL

382,51

21/05/2013

BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, CONFECCIO CONTRACTE

21/05/2013

CANON, MANTENIMENT OFICINA TURISME I DISPENSARI

21/05/2013

CREU ROJA, TRANSPORT ADAPTAT ABRIL

328,90

21/05/2013

CREU ROJA, TRANSPORT ADAPTAT ABRIL 11 VIATGES

193,24

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

135,17

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

51,93

21/05/2013

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

670,91

21/05/2013

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

349,09

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUEMANT JONCAR CANTONADA
NORD

143,82

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

370,14

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLA

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

42,41

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI METGE

302,27

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS

267,83

21/05/2013

SERSALL, SERVEI RECOLLIDA ESTRIS

537,66

21/05/2013

SERSALL, SERVEI MENSUAL RECOLLIDA

7,80

1.020,07

60,00
1.169,10

30,25

58,56
2.795,10

57,78

83,83
242,70

49,07

15.835,94
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21/05/2013

SERSALL, TAXA JARDINERIA

906,62

21/05/2013

CARVERD JARDINS, S.C. PLANTACIO ZONES VERDES

21/05/2013

COPI OLOT, FOTOCOPIES NEGRES

21/05/2013

COPI OLOT, FOTOCOPIES NEGRES

16,75

21/05/2013

COPI OLOT, FOTOCOPIES NEGRES

342,60

21/05/2013

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL VARI

344,30

21/05/2013

MATERIALS SANT PERE, PAVELLO

10,81

21/05/2013

JOAN ANDREU FUSTER, SL, ESCOLA XARNERA CUINA

42,92

21/05/2013

JOAN ANDREU FUSTER, S.L. ARREGLAR PORTA CAMP FUTBOL

42,35

21/05/2013

ECA, INSPECCIO ASCENSOR AJUNTAMENT

174,01

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU

235,09

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034124510 MOTRO C. SANT ANTONI

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO BOMBEIG RAJOLERIA

21/05/2013

ENDESA POL: 40034125154 PIS 4 VENTS

50,01

21/05/2013

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

99,29

21/05/2013

ENDESA, POL: 401805064 ENLLUMENAT CAM CLOS

3.919,19
38,73

24,19
224,71

606,45

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,45 hores.

L'Alcalde president

La Secretària interventora
accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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