Ref. 12/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 14 de juny de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana Isern Font, Lluis
Font Massot (Tinents d’Alcalde).
Oients: Blai Bahí Larios, Maria Dolors Ferrer Canals i Adrià Bardera Àvila.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem Primer: Lectura i aprovació del esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 4 de juny de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 4 de juny 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 d’aprovació del pressupost de neteja de parcel·les.
Atès que s’ha notificat a tots els propietaris de parcel·les del terme municipal, que tenen la
obligació legal de mantenir-les em bon estat de neteja i conservació, per tal de assegurar
la salubritat de l’entorn i evitar la propagació d’incendis.
Atès que s’ha donat un termini de quinze dies, als propietaris, perquè procedeixin a la neteja de les parcel·les, advertint-los que si no es fa, l’Ajuntament portarà a terme la neteja, i
els repercutirà els costos d’aquesta.
Atès que una vegada transcorregut el termini resten parcel·les sense netejar.
Atès que des dels Serveis Tècnics Municipals s’han sol·licitat diferents pressupostos per a
la neteja d’aquestes parcel·les.
Atès que Hereus Jordi S.L., amb NIF:XXXXXXXXXX, és la que ha presentat una oferta
més econòmica.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encomanar a l’empresa Hereus Jordi S.L., amb NIF: XXXXXXXXXX, la neteja de
les parcel·les que els propietaris no han netejat a termini, per un import de 1.101,10 € (mil
cent un euros amb deu cèntims), IVA inclòs.
Segon: Repercutir als propietaris de les parcel·les sense netejar el cost corresponent a la
neteja del seu solar.
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 Tercer: Acord per a la creació d’un espai de Suport al Cicloturisme a
l’Oficina de Turisme de Sant Pere Pescador amb col·laboració del Consorci de les
Vies Verdes de Girona.
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Atès que des de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador hi ha un especial interès en participar i col·laborar amb la nova Ruta Pirinexus gestionada pel Consorci
de les Vies Verdes de Girona, un tram de la qual passa pel municipi de Sant Pere Pescador.
Atès que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha fet arribar un Acord Marc per a la
creació d’un espai de Suport al Cicloturisme a l’Oficina de Turisme de Sant Pere Pescador
amb col·laboració del Consorci de les Vies Verdes de Girona, el qual es transcriu a continuació:
“ACORD MARC PER LA CREACIÓ DE L’ESPAI DE SUPORT AL CICLOTURISTA A L’OFICINA DE TURISME DE
SANT PERE PESCADOR AMB COL·LABORACIÓ DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA.
Manifestar l’interès de l’Oficina de turisme de Sant Pere Pescador, en participar i col·laborar amb la nova Ruta Pirinexus
gestionada pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, la qual un tram d’aquesta passa pel municipi de Sant Pere
Pescador. Pirinexus és una via cicloturistica circular que uneix els municipis transfronterers de les comarques gironines
amb els del sud de França, tot aprofitant les xarxes de vies verdes i de cicloturisme ja existents entre els territoris. La
ruta proposa 353 quilòmetres de recorregut, a peu o en bicicleta, amb el valor afegit de la descoberta del territori que es
visita. Pirinexus passa per un total de 53 poblacions i per 8 comarques diferents.
L’interès per part l’Oficina de turisme de Sant Pere Pescador, en la Ruta Pirinexus es posa de manifest bàsicament per
un motiu fonamental. La voluntat de visualitzar els recursos turístics del municipi dins la ruta Pirinexus, potencialment
molt importants. Especialment pel que fa a donar a conèixer el recorregut natural a l’entorn del riu Fluvià, punt on està
situada l’oficina de turisme.
Aquest interès per part de l’Oficina de turisme de Sant Pere Pescador, genera un compromís de col·laboració i suport al
Consorci de les Vies Verdes de Girona, pel que fa a donar conèixer aquesta ruta i facilitar suport als seus usuaris. En
aquest sentit, l’Oficina de turisme de Sant Pere Pescador manifesta els següents compromisos:
•

Interès en formar part de la xarxa Pirinexus com a punt de suport al cicloturista.

•

Facilitar la consulta d’informació respecte la xarxa Pirinexus, i altres xarxes de cicloturisme i senderisme de la
zona, a més d’altre informació turística d’interès pel visitant a l’Oficina de turisme del municipi.

•

Facilitar la informació i accés a internet per consultar la pàgina web pròpia de la xarxa Pirinexus i oferir la possibilitat de projecció d’audiovisuals promocionals de la ruta a l’Oficina de turisme del municipi.

Aquesta manifestació de voluntats per part de l’Oficina de turisme de Sant Pere Pescador, resta a l’espera de la
manifestació reciproca de col·laboració per part del Consorci de les Vies Verdes de Girona, institució que gestiona la ruta
Pirinexus. Aquesta institució hauria de facilitar tota la informació turística existent de la ruta per poder-ne disposar a la
l’Oficina de turisme, per tal de poder facilitar-la a les possibles persones interessades. Per altre banda, el Consorci de
les Vies Verdes de Girona ha de vetllar per la correcta visualització del municipi de Sant Pere Pescador coma punt
d’interès entorn de la ruta i donar a conèixer la seva oferta turística a tots els mitjans de comunicació, guia i mapa dels
serveis del recorregut, pàgina web, xarxes socials, etc...que s’utilitzin per a promocionar la ruta Pirinexus. “
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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 mitjançant l’Oficina Municipal del Turisme es
compromet a formar part de la xarxa Pirinexus com a punt de suport al cicloturista, a facilitar la consulta d’informació respecte la xarxa Pirinexus, i altres xarxes de cicloturisme i
senderisme de la zona, a més d’altre informació turística d’interès pel visitant a l’Oficina de
turisme del municipi, i per última a facilitar la informació i accés a internet per consultar la
pàgina web pròpia de la xarxa Pirinexus i oferir la possibilitat de projecció d’audiovisuals
promocionals de la ruta a l’Oficina de turisme del municipi.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Quart: Acord de signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador i l’empresa SARFA per a la venda de bitllets a l’Oficina Municipal de Turisme.
Atès que en sessió de 5 de març de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar col·laborar
econòmicament, amb la quantitat de 750 € (set-cents cinquanta euros) IVA no inclòs, com
si d’un càmping més es tractés, en les despeses d’una nova ruta de transports de viatgers,
Figueres-Sant Pere Pescador- L’Escala –Aeroport de Barcelona que portarà a terme
l’empresa SARFA S.L.
Atès que l’empresa SARFA S.L. ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador la
seva col·laboració per tal que des de l’Oficina Municipal de Turisme de Sant Pere
Pescador es venguin bitllets.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Autoritzar a l’Alcalde a signar un conveni de col·laboració amb l’empresa SARFA S.L. pel
que fa a la venda de bitllets a l’Oficina Municipal de Turisme.
Extrem Cinquè: Canvi de nom dels nínxols corresponents als números 23 3r pis i 28
3r pis departament Oest.
Examinada la sol·licitud R.E. 1738/2013, de 12 de juny, de la Sra. Maria Roig Girbent,
amb DNI XXXXXXXX, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat dels nínxols del
Cementiri Municipal que també es detallen:
Titular
Gemma Silvestre Roig
Rosa Silvestre Roig

Situació dels nínxols
Nínxol núm. 23 3r Pis, del Departament Oest.
Nínxol núm. 28 3r Pis, del Departament Oest.

(Els adquireixen per cessió de la titular Sra. Maria Roig Girbent, la qual els havia heretat
del seu difunt marit Sr. Enric Silvestre Fornells).
Segon: Establir com a condició per a la concessió de la titularitat dels nínxols l'obligació
dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de conservació i dignitat.
Tercer: Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a l'esmentada adquisició
de titularitat dels nínxols.
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Quart: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I
RÈGIM INTERN.

Extrem 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 4 de juny 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
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.
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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. 57/2013: A CÀMPING LA GAVIOTA, S.L. per a la substitució de 5 parcel·les per a 4 mobilhomes a la XXXXXXXXXXXX.
Expedient núm. 60/2013: Al Sr. Roger Sànchez Montalat per a la legalització d’una piscina
exterior al carrer XXXXXXX.
Extrem Vuitè: Concessió del permís municipal d’obertura d’una iogurteria al Carrer
Carme núm. 6-E
Atès que la Sra. Ariadna Inzaurralde Liñan, amb NIF XXXXXXX, ha comunicat a aquest
Ajuntament (R.E. 1479/2013, de 21 de maig) l’inici de l’activitat d’iogurteria al carrer
XXXXXXXXXX d’aquest municipi.
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 Inoqua.
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha informat favorablement l’activitat, pel que fa a la
documentació presentada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es dóna per assabentat que la Sra. Ariadna
Inzarralde Liñan, amb NIF núm. XXXXXXXX, exercirà l’activitat d’iogurteria al carrer
XXXXXXXXXX d’aquest municipi.
Segon: Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Quart: Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 441,89 euros,
d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 5 de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Extrem Novè: Concessió del canvi de nom del restaurant situat a l’Avinguda Josep
Tarradellas, núm. 9, local 4.
Atès que per part dels Srs. Adrià Albalat Valro, amb DNI XXXXXXXXX i Victor Pastor
Giros, amb DNI XXXXXXXX, en representació de la societat TANGAS BEACH S.C.P.,
amb NIF:XXXXXXXX, han sol·licitat a aquest Ajuntament (Expedient núm. 2012/54/III) el
canvi de titularitat de la llicència d’activitat del Restaurant situat a XXXXXXXXXXXXXX del
nostre terme municipal.
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’enginyer municipal en data 14 de
juny de 2013, la sol·licitud ha estat informada favorablement.
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
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Primer: Aprovar el canvi de titularitat de l’establiment del Restaurant situat a
XXXXXXXXXXXXXXXXXX de Sant Pere Pescador, de tal manera que s’atribueixi com a
nou titular TANGAS BEACH S.C.P., amb NIF núm.XXXXXXX.
Segon.- Liquidar la taxa de 89,70 € (Vuitanta-nou euros amb setanta cèntims)
corresponent al canvi de titularitat de l’esmentat establiment, segons l’Ordenança Fiscal
núm. 5.
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: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part de la Sra. Maria
Teresa Tarafa Vilaseca
Atès que la Sra. Teresa Tarafa Vilaseca, amb DNI XXXXXX, ha comunicat a aquest
Ajuntament que és propietari d’un habitatge situat aXXXXXXXXXXXXX, el qual és cedit a
tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa
és considerat habitatge 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 la Sra. Maria
Teresa Tarafa Vilaseca, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que
l’habitatge situat a XXXXXXXXXés 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 del Sr. Gerardo
Pérez Shaw
Atès que el Sr. Gerardo Pérez Shaw, amb DNI XXXXXXX, ha comunicat a aquest
Ajuntament que és propietari d’un habitatge situat a XXXXXXXXX, el qual és cedit a
tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa
és considerat habitatge 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 el Sr. Gerardo
Pérez Shaw, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge situat a
XXXXXXXXXXX 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.
6

Ref. 12/2013

Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem Dotzè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part de Can Bastons,
SCP.
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF XXXXXXX, com a representant de Can Bastons,
SCP amb NIFXXXXXXXXXXX, ha comunicat a aquest Ajuntament que la referida societat
és propietària d’un habitatge situat al carrerXXXXXXXXX, 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 Can Bastons, SCP, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador que l’habitatge situat al carrer XXXXXXXXX, 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: Aprovació de la certificació núm. 5 i última corresponent a l’obra de
construcció d’un sistema de drenatge al carrer Sant Sebastià.
Atès que l’empresa Xavier Alsina S.A. adjudicatària de l’obra de construcció d’un sistema
de drenatge al carrer Sant Sebastià, ha presentat la certificació núm. 5, i última, la qual ha
estat conformada pel Tècnic Director de l’obra Sr. Guillem Hidalgo Rabasseda.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents:
Primer: Aprovar la certificació d’obres núm. 5, i última, corresponent al Projecte de
construcció d’un sistema de drenatge al carrer Sant Sebastià, per un import de 124.171,35
€( cent vint-i-quatre mil cent setanta-un euros amb trenta-cinc cèntims) IVA inclòs.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Catorzè: Acord d’encarregar la redacció del Pla Director de Sanejament del
nucli urbà de Sant Pere Pescador, Fase I.
Atès que la Junta de Govern de 21 de maig va aprovar 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.
Atès que en data 4 de juny la Comissió de Govern del Consorci Costa Brava va aprovar afegir al conveni signat amb l’Ajuntament de Sant Pere Pescador del Pla d’Inversions Comple7
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mentàries del Cicle de l’Aigua a la Costa Brava les dues actuacions sol·licitades per
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que s’han sol·licitat tres pressupostos per a la redacció del Pla Director de Sanejament
del nucli urbà de Sant Pere Pescador, Fase I.
Atès que l’empresa S.B. AMBIAUDIT S.L., amb NIF:XXXXXXXX, és la que ha presentat
l’oferta més avantatjosa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encomanar a l’empresa S.B. AMBIAUDIT S.L., la redacció del Pla Director de Sanejament del nucli urbà de Sant Pere Pescador, Fase I, per un import de 6.500€ (sis mil cinccents euros), IVA no inclòs.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Quinzè: Acord d’encarregar la remodelació de les instal·lacions del bombament en alta del Bon Relax.
Atès que la Junta de Govern de 21 de maig va aprovar 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.
Atès que en data 4 de juny la Comissió de Govern del Consorci Costa Brava va aprovar afegir al conveni signat amb l’Ajuntament de Sant Pere Pescador del Pla d’Inversions Complementàries del Cicle de l’Aigua a la Costa Brava les dues actuacions sol·licitades per
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament s’han sol·licitat diferents pressupostos per
a la remodelació de es instal·lacions del bombament en alta del Bon Relax.
Atès que l’empresa “EMPRESA MIXTA D’AIGÜES DE LA COSTA BRAVA S.A.” és la que
ha presentat l’oferta més avantatjosa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encomanar a l’empresa “EMPRESA MIXTA D’AIGÜES DE LA COSTA BRAVA S.A”,
la remodelació de les instal·lacions del bombament en alta del Bon Relax per un import
7.050 € (set mil cinquanta euros) IVA no inclòs.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Setzè: Bonificació 50% del IVTM per a un vehicle Toyota Auris amb emissions de CO2 inferiors a 120 gr/Km.
Atès que el Sr. Victor Esparch Boix ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm.
1726/2013, de 12 de juny) l’aplicació d’una bonificació del 50% de la quota de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
Atès que el Sr. Esparch ha acreditat que el seu vehicle Toyota Auris compleix amb
emissions de Co2 inferiors a 120 gr/Km.
Atès el que disposa l’article 95,6 c) del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 5.4
de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador sobre l’IVTM, en relació a
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l’aplicació de la bonificació sol·licitada;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer: Atorgar al Sr. Victor Esparch Boix una bonificació del 50% de la quota de l’IVTM, a
partir de l’exercici econòmic de 2013, corresponent a la vehicle de la seva propietat
matrículaXXXXXXXX, marca Toyota model Auris.
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 Dissetè: Sol·licitud de la Sra. Elvira Gonzàlez Miras, Directora de la Llar
d’Infants Municipal, relativa a la seva inscripció al curs de Director/a de Lleure.
Atès que del dia 1 de juliol al 31 d’agost la Llar d’Infants Municipal organitza un Casalet
d’Estiu.
Atès que el Decret 137/2003, de 10 de juny, que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, en el seu article núm. 4 regula que com a
mínim, el 40% dels membres de l’equip dirigent haurà d’estar en possessió del diploma de
monitor/a o de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil. En el cas específic de la titulació de la persona responsable de l'activitat, aquest haurà d'estar en possessió del diploma de director o directora, llevat del cas en què l'activitat compti amb menys de 25 participants; en aquest cas és suficient el diploma de monitor o monitora d'activitats en el lleure
infantil i juvenil.
Atès que de l’Equip Directiu de la Llar d’Infants Municipal cap dels seus components té la
titulació de Director/a de Lleure.
Atès que la Directora de la Llar d’Infants Municipal, Sra. Elvira Gonzàlez Miras, ha mostrat
la seva disposició a realitzar el curs de Director/a de Lleure.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar a la Sra. Elvira Gonzàlez Miras, Directora de la Llar d’Infants Municipal,
a assistir al curs de Director/a de Lleure els propers dies 25,26,27 i 28 de juny i 1,2 i 3 de
juliol organitzat per la Fundació Pere Tarrés.
Segon: Assumir per part de l’Ajuntament la meitat del cost de matriculació del curs: 110€
(Cent deu euros) i imputar-lo a la partida 15/22706 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 Divuitè: Aprovació de la despesa corresponent a l’Aula Taller de l’I.E.S de
Castelló d’Empúries pel curs 2013-2014.
Atès que l’IES Castelló d’Empúries té en funcionament una Aula Taller que és finançada
proporcionalment pels Ajuntaments que tenen alumnes del seu municipi que hi
assisteixen.
Atès que l’equip directiu de l’IES Castelló d’Empúries ha presentat a l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador una previsió de la despesa de l’Aula Taller pel proper curs escolar, per un
import de 15.124,00 € (Quinze mil cent vint-i-quatre euros), dels quals correspondrien a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador 2.420,00 € (Dos mil quatre-cents vint euros), un 16 %
del total de pressupost de l’Aula Taller.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer: Aprovar la despesa de 2.420,00 € (Dos mil quatre-cents vint euros), corresponent
a la part que assumeix l’Ajuntament de Sant Pere Pescador d’acord amb el número
d’alumnes de municipi que assisteixen a l’Aula Taller.
Segon: Imputar la despesa corresponent a l’Aula Taller de l’IES Castelló d’Empúries la
partida 32/48002 del Pressupost de Despeses de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
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 Dinovè: Aprovació de la despesa corresponent a la col·locació d’un descalcificador a la Llar d’Infants Municipal.
Atès que des de la Direcció de la Llar d’Infants Municipal s’ha informat que el rentavaixelles de la cuina del centra ha tingut varies reparacions com a conseqüència de la calç que
s’acumula en l’aparell.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han sol·licitat diferents pressupostos a instal·ladors de descalcificadors.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’instal·lador JOSEP MARIA NAVARRA XARLES, amb DNIXXXXXXXX, la col·locació d’un descalcificador a la Llar d’Infants Municipal per un import
824,01 € (vuit-cents vint-i-quatre euros amb un cèntim) IVA no inclòs.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Extrem Vintè: Aprovació de la programació de la Festa de Sant Pere.
Atès que el proper dia 28, 29 i 30 de juny es celebra la Festa Major de Sant Pere.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Aprovar la relació de despeses que a continuació es detallen:
Nit jove

28/06/2013

300,00 €

Cobla Ciutat de Girona

29/06/2013

850,00 €

Liberty

29/06/2013

1.694,00 €

7 de Rock

29/06/2013

4.840,00 €

Farcells de Jocs

30/06/2013

450,00 €

Orquestra Blanes

30/06/2013

4.961,00 €

Cadires Pous

2.441,66 €

Poly-Klyn WC

520,95 €

GAM

711,97 €
TOTAL

16.769,58 €

Segon: Imputar la despesa a la partida 23/22609 del pressupost de despeses.
10

Ref. 12/2013

Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Vint-i-unè: Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a l’organització de tallers
de memòria i de gimnàstica per a la gent gran.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té en funcionament el “Programa d’atenció
i prevenció a la dependència”, el qual inclou l’organització d’activitats per a la gent gran de
la comarca, amb l’objectiu d’estimular les capacitats que intervenen en la memòria i
aprendre a utilitzar estratègies que en millorin el seu funcionament, a més de fomentar la
promoció de la salut i un envelliment satisfactori i actiu.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat el model de conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca per a la realització
de tallers de memòria i de gimnàstica del “Programa d’atenció i prevenció a la dependència”.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha sol·licitat la realització d’un taller de memòria.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la despesa de 400 € (quatre-cents euros) corresponent al cost de la realització del taller de memòria del “Programa d’atenció i prevenció a la dependència”, promogut pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Segon: Imputar aquesta despesa 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, i en especial a la signatura d’aquest
conveni.
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 transcriuen a continuació:
Proveïdor
14/06/2013
14/06/2013

XXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

Import
128,26
62,48

07/06/2013

LLOGATER, LLOGUER MARTELL OBRA C/ESCCOLES

127,41

10/06/2013

MUSSAP, ASSEGURANÇA VEHICLE 6161DLM

457,60

07/06/2013

IDEF ADVOCATS, ASSESSORAMENT MAIG

07/06/2013

EUROLUX AND LOSTROFEOS SC, FESTA DE L'ESPORT

07/06/2013

ARIDS CURANTA, RUNES ABOCADOR

11/06/2013

RESTAURANT RATPENAT, SOPAR VOLEI

335,80

11/06/2013

JOAN GALI COSTAL, SERVEI GRUA

121,00

11/06/2013

BANYOLES LLEURE S.L, LLOGUER FALDONS FESTA AVIS

522,72

11/06/2013

RETOLS EMPORDA, RETOLACIO MATERIAL ADHESIU

272,25

11/06/2013

JOAN ANDREU FUSTER SL, ENCOFRAR TORRA VIGILANCIA

135,52

11/06/2013

JOAN ANDREU FUSTER SL, TREBALLS BIBLIOTECA

251,14

11/06/2013

JOAN ANDREU FUSTER, SL, TREBALLS CENTRE CIVIC

136,34

1.089,00
410,19
32,31
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11/06/2013

JOAN ANDREU FUSTER SL, TREBALLS POLIR LLISTONS

415,03

11/06/2013

JOAN ANDREU FUSTER SL, TREBALLS MODUS ESCOLA

186,59

11/06/2013

LITH GRAFIQUES, IMPRESSIO AVIS IMPOSTOS

287,98

11/06/2013

FRAQUE S.L, SABONERA

11/06/2013

IMATGE I SO, TROBADA PUNTAIRES

151,25

12/06/2013

FISIO L'ESCALA, GIMNASTICA GENT GRAN 2N PAG.

512,50

12/06/2013

COPI OLOT, MATERIAL OFICINA

317,92

12/06/2013

COPI OLOT, FOTOCOPIES NEGRES

514,36

12/06/2013

COPI OLOT, FOTOCOPIES NEGRES

38,99

12/06/2013

COPI OLOT, FOTOCOPIES NEGRES

17,28

12/06/2013

SERVEIS VIALS DEL VALLES SL, PINTURA VIAL C/ESCOLES

12/06/2013

SEREMEX, REVISIO SISTEMA DETECCIO INCENDIS

435,60

12/06/2013

E.S. SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL VEHICLES

398,21

12/06/2013

IMATGE I SO, DIADA GENT GRAN

151,25

12/06/2013

CORREUS, FACTURACIO MAIG

969,58

13/06/2013

BIGAS ASSESORIA I GESTIO, CONFECCIO CONTRACTE

175,69

13/06/2013

CLIMA, QUOTA 2013

264,00

13/06/2013

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

719,28

13/06/2013

ENDESA, POL: 401656654 ONZE DE SEMTEBRE CAMP DE FUTBOL

478,47

14/06/2013

JOVENTUTS MUSICALS DE FIGUERES, CANTANIA

14/06/2013

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL. MAJOR

643,48

14/06/2013

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

705,72

14/06/2013

ENDESA, POL: 401680206 ESECOLA PISTA I MODULS

355,30

14/06/2013

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

457,97

14/06/2013

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

328,87

14/06/2013

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

393,49

14/06/2013

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

601,82

14/06/2013

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

318,59

14/06/2013

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA
NORD

129,35

14/06/2013

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

14/06/2013

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR INFANTS

14/06/2013

AITERM, MANTENIMENT AC AJUNTAMENT

17,55

14/06/2013

PAPER TISORA, LLIBRES BIBLIOTECA

99,90

14/06/2013

AGUSTI BADOSA, QUILOMETRATGE REUNIONS MAIG

14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013

30,25

2.079,39

87,75

49,96
348,31

136,68

XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

84,75

XXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

32,70

XXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

775,98

XXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

4,95

14,85
4,95

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.4 5 hores.

L'Alcalde president
Jordi Martí i Deulofeu

La Secretària interventora
accidental
Elisabet Trias Font
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