Ref. 11/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 4 de juny de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20,00 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana Isern Font, Lluis
Font Massot (Tinents d’Alcalde).
Oients: Blai Bahí Larios.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font
Extrem Primer: Lectura i aprovació dels esborranys de l’Acta corresponent a les
sessió del dia 21 de maig de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 21 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: Aprovació de la memòria valorada per al foment de l’estalvi, la millora en l’eficiència energètica i la reducció de la contaminació lumínica de
l’enllumenat públic en la trama urbana de Sant Pere Pescador, i per a la implementació del servei públic mínim d’enllumenat públic al vial d’accés al veïnat de “La Mota”. I sol·licitud d’una subvenció fora de concurrència pública a la Diputació de Girona per a l’execució de les instal·lacions abans descrites.
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat redactada una memòria
valorada per al foment de l’estalvi, la millora en l’eficiència energètica i la reducció de la
contaminació lumínica de l’enllumenat públic en la trama urbana de Sant Pere Pescador, i
per a la implementació del servei públic mínim d’enllumenat públic al vial d’accés al veïnat
de “La Mota”.
Atès que els treballs a executar, per portar a terme les millores proposades en la memòria
valorada, tenen un import de 109.940,80 € (cent nou mil nou-cents quaranta euros amb
vuitanta cèntims), IVA no inclòs.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la memòria valorada per al foment de l’estalvi, la millora en l’eficiència
energètica i la reducció de la contaminació lumínica de l’enllumenat públic en la trama
urbana de Sant Pere Pescador, i per a la implementació del servei públic mínim
d’enllumenat públic al vial d’accés al veïnat de “La Mota”.
Segon: Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció fora de concurrència pública per
tal de sufragar les despeses corresponents a l’execució de la memòria descrita.
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 de contractació d’uns treballs d’asfaltatge de diferents punts
del municipi.
Atès que des de l’Àrea de Gestió de Planificació Territorial s’ha realitzat una proposta per
asfaltar la urbanització Bon Relax, trams del carrer Pirineus, carrer del Forn, avinguda
Onze de Setembre, carrer del Forn i tapar forats dels carrers de la urbanització Bon Relax.
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Atès que s’han sol·licitats tres pressupostos a empreses especialitzades en la realització
d’aquests treballs, i AGUSTI MASOLIVER S.A. és la que ha presentat una oferta
econòmica més bona.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Adjudicar a l’empresa AGUSTI MASOLIVER S.A. la realització dels treballs de
asfaltatge de diferents carrers del casc urbà i de l’urbanització Bon Relax, el camí de
l’Estany i el tram de carretera de la Platja entre el Càmping La Gaviota i Las Palmeras, per
un import de 49.953,75 € (quaranta-nou mil nou-cents cinquanta-tres euros amb setantacinc cèntims), IVA inclòs.
Segon: L’empresa AGUSTI MASOLIVER S.A. haurà de dipositar a l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador un aval del 5% de l’import d’adjudicació, 2.244,16 € (dos mil dos-cents
quaranta-quatre euros amb setze cèntims), per tal de garantir la correcta realització de les
obres.
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: Contractació dels Srs. Ebrima Suwareh i Baffu Sabally del 1 de juliol
al 31 d’agost com a Peons de la Brigada d’Obres i Serveis Municipal per la neteja de
la platja.
Atesa la urgent necessitat de contractar el personal necessari per a la neteja de les
platges de Sant Pere Pescador per al període comprès entre el 1 de juliol al 31 d’agost.
Atès que s’ha tingut en compte l’experiència de les persones que han realitzat aquestes
tasques en temporades anteriors.
Atès el que disposa l’article 291, 3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003) pel que fa a la contractació de personal en supòsits
de màxima urgència;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar laboralment el Sr. Ebrima Suwareh, amb NIE núm. XXXXXXX i el Sr.
Baffu Sabally, amb NIE núm. XXXXXXXX, en qualitat de peons de neteja de la platja del 1
de juliol al 31 d’agost d’enguany, d’acord amb l’horari, condicions i retribució fixades a la
plantilla.
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 Cinquè: Contractació del Sr. Marc Costa Tabernero com a auxiliar administratiu de l’oficina de turisme del 1 de juliol al 31 d’agost.
Atesa la urgent necessitat de contractar una persona més per a l’Oficina de Turisme per al
període comprès entre el 1 de juliol al 31 d’agost.
Atès que s’ha tingut en compte l’experiència de la persona que ha realitzat aquesta tasca
en temporades anteriors.
Atès el que disposa l’article 291, 3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003) pel que fa a la contractació de personal en supòsits
de màxima urgència;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar laboralment el Sr. Marc Costa Tabernero, amb DNI núm. XXXXX, en
qualitat d’auxiliar administratiu de l’Oficina de Turisme del 1 de juliol al 31 d’agost
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d’enguany, d’acord amb l’horari, condicions i retribució fixades a la plantilla.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE 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 21 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 CÀMPING CAR S.A. per a la substitució de 47 parcel·les per
21 bungalous i piscina a la carretera de Sant Martí d’Empúries.
Expedient núm. 58/2013: A CÀMPING LES DUNES S.A. a la construcció d’un sanitari a la
zona a on es concentren les botigues de l’interior del Càmping Las Dunas. Condicions: 1Presentació 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.
2- En el supòsit de que les obres a realitzar siguin superiors a les sol·licitades, cal completar la llicència d’obres.
Extrem Vuitè: Sol·licitud del Sr. Josep Ribas Briones per a l’exempció de l’Impost de
Vehicles per discapacitat.
Atès que el Sr. Josep Ribas Briones ha presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Sant
Pere Pescador (R.E. 1583/2013 de 29 de maig) mitjançant la qual sol·licita la
corresponent exempció en la quota de l'Impost sobre la circulació de vehicles de tracció
mecànica del vehicle de la seva propietat, tenint en compte que té reconeguda una
minusvalia del 45% per part del Departament de Benestar Social i Família.
Atès que ha estat acreditada la condició establerta a l'apartat d) de l'article 5è de
l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir al Sr. Josep Ribas Briones l'exempció de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica del vehicle de la seva propietat, marca Peugeot 306, matrícula XXXXXX.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES

Extrem Novè: Acord de col·laboració econòmica amb l’Associació Mifas.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar a l’Associació Mifas una ajuda de 50 Euros (Cinquanta euros) per tal que
la destinin al programa anual d’integració social de persones amb discapacitat física de
les comarques gironines ..
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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 Desè: Acord sobre la distribució de les vacances anuals del personal que
composa la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que la Junta de Govern de 19 de març d’enguany va aprovar que la durada dels períodes de vacances de la plantilla de personal de l’Ajuntament serà, amb caràcter general,
de deu dies hàbils i en qualsevol cas no es podrà superar mai les dues setmanes naturals,
i que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador es reserva el dret de modificar a l’alça o a la
baixa, en funció de les necessitats dels serveis, i d’una manera motivada, aquest període.
Atès que el personal de la Brigada d’Obres i Serveis desenvolupa les seves tasques en
uns horaris i amb una jornada laboral diferents dels de la resta del serveis de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: El personal que composa la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador no podrà fer vacances durant el mes de juny i durant el període comprès
entre el 15 de juliol i el 15 d’agost. Els períodes compresos entre l’1 i el 14 de juliol i el 16
d’agost i el 15 de setembre, els treballadors podran realitzar una setmana de vacances
sense solapar-se entre ells.
Segon: La resta de l’any no comprès en aquests períodes, el personal que composa la
Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador podrà gaudir de
períodes de vacances de com a màxim deu dies hàbils i en qualsevol cas no es podrà
superar mai les dues setmanes naturals.
Tercer: Amb caràcter extraordinari, i sempre que les necessitats del servei quedin cobertes,
es podran autoritzar, pel període definit en l’extrem segon d’aquest acord, períodes
superiors a deu dies hàbil o dues setmanes naturals.
Quart: Aquest acord entrarà en vigor a partir de l’any 2014
Cinquè: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Onzè: Acord de col·laboració econòmica amb l’ AMPA C.E.I.P Llagut per a fer
front a les despeses de la festa de fi de curs.
Atès que l’Associació de Mares i Pares del C.E.I.P. Llagut ha sol·licitat a aquest
Ajuntament un ajut econòmic per tal de finançar la festa de fi de curs, que es celebrarà el
proper dia 15 de juny.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic a l’AMPA del C.E.I.P Llagut per un import
de 450 € (quatre-cents cinquanta euros), IVA inclòs, per tal de que pugui fer front a les
despeses corresponents a la contractació d’un espectacle infantil.
Segon: L’ajut es farà efectiu una vegada s’hagi presentat a l’Ajuntament la factura
corresponent a l’actuació de l’espectacle infantil.
Tercer: Imputar la despesa corresponent a aquesta activitat a la partida 32/48003 del
vigent pressupost de despeses de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
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 Dotzè: 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

31/05/2013

CARME VICH PASCUAL, HONORARIS MAIG

2091,60

23/05/2013

ESCOLA LLAGUT, 50 ROSES SANT JORDI

165,00

23/05/2013

LLIBRERIA PAPERERIA GEMMA MATERIAL OFICINA

205,85

23/05/2013

DIBOSCH, MATERIAL NETEJA PAVELLO

173,91

23/05/2013

ENDESA 403412613 DELICIES-56 BOMBEIG

390,58

23/05/2013

ENDESA, POL: 401656635 BOMBA AIGUA C. ALBERA

2.525,03

23/05/2013

TANQUES METÀL·LIQUES GOMEZ, SL.,TANCA POU

1.464,10

23/05/2013

EL GHAFKI ABDERRAFIK, ULLERES

23/05/2013

FRAQUE S.L., PAPER DOMESTIC

94,53

23/05/2013

FRAQUE, S.L., TOVALLOLETES

116,16

21/05/2013

FRUTICOOLA EMPORDÀ SL, POMES TROBADA CORALS

66,56

27/05/2013

CONSELL COMARCAL, LIQUIDACIO ABOCADOR ABRIL

6.588,44

03/06/2013

SERVEIS 95 S.L, CD VERBATIM

03/06/2013

COPISTERIA ESTEVE, TARGETONS GENT GRAN I PLA D'USOS

242,82

03/06/2013

AQUALIA, CAMIO RATA

827,97

03/06/2013

MORTER SANT JULIA, SL, SACS FORMIGO

124,90

03/06/2013

JOAN ANDREU FUSTER SL, TREBALLS PAVELLO

464,46

03/06/2013

ABACUS, MATERIAL LLAR D'INFANTS

535,70

03/06/2013

MOVISTAR

03/06/2013

MARC PERXAS, QUILOMETRATGE GIRONA

03/06/2013

ASSOCIACIO DE MARXANTS, CONTROL MERCAT TEM. BAIXA

03/06/2013

VODAFONE, TELEFONS REGIDORS

23/05/2013

VODAFONE, TELEFONS OFICINES MUNICIPALS

1.241,00

03/06/2013

STOP PLAGUES: PER AL SERVEI CAPTURA COLOMS

5.529,70

03/06/2013

J. TOURO,S.A.: REPARACIO CARRO CURES DISPENSARI

03/06/2013

LLOGATER: TREPANT PER LES PILONES

03/06/2013

SWING LATINO, DIADA GENT GRAN 2 DE JUNY

03/06/2013

BENITO URBAN, SEIENT GRONXADOR

332,75

03/06/2013

ASSOCIACIO MUNICIPIS INDEPENDENCIA, QUOTA 2013

262,00

03/06/2013

AITERM: TREBALLS MANTENIMENT CASAL

03/06/2013

SEREMEX: REVISIO EXTINTORS

03/06/2013

ABACUS, MATERIAL LLAR D'INFANTS

03/06/2013

J. TOURON,S.A, MOBILIARI DISPENSARI

04/06/2013

GROS MERCAT, MATERIAL LLAR D'INFANTS

04/06/2013

JOIERIA QUINTANA S.A, MEDALLES 65 ANYS

04/06/2013

JOAN ANDREU FUSTER, PANELLS INFORMATIUS PLATJA

04/06/2013

BENITO URBAN, JOCS INFANTILS

1.130,14

04/06/2013

ABSIS, PROJECTE IMPLANTACIO SEU ELECTRONICA

1.003,34

195,00

13,00

3,63
17,00
1.509,30
97,34

76,47
326,22
2.420,00

27,10
1.354,09
44,81
2.949,65
61,09
458,13
471,90
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04/06/2013

MATERIALS SANT PERE SL, ARIDS SAC FORMIGO

47,07

04/06/2013

MATERIALS SANT PERE SL, MECANISME CISTERNA

30,63

04/06/2013

MATERIALS SANT PERE SL, MANTENIMENT MATERIAL

193,09

04/06/2013

UNIVERSAL GAS WORKS, PAVELLO

171,77

04/06/2013

TEVECA, RESTES PODA

183,04

04/06/2013

TRANSPORTS DUÑACH, TALLAR ARBRES

463,43

04/06/2013

BELTRAN RAMIREZ, AIGUA

57,09

04/06/2013

MOVISTAR

48,40

04/05/2013

HELENA CARRERAS, PELICULES

26,80

04/06/2013

BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC

42,82

04/06/2013

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

536,28

04/06/2013

ENDESA EST. BOMBEIG CTRA. PLATJA CAN LINO, ROQUERA

179,21

04/06/2013

ENDESA, POL: 401659957 MOTRO AV EMPORDA

04/06/2013

MOVISTAR

04/06/2013

ENDESA, ENLLUMEANT AV EMPORDA

04/06/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, MANTENIMENT MAIG

752,09

04/06/2013

DISCOR SUREDA INDUSTRIAL OBRA C/ESCOLES

171,17

04/05/2013

RETOLS EMPORDA, ADHESIUS PLATGES

62,92

05/06/2013

Mª TERESA PLANAGUMA PLANAS, BANDERA CATALUNYA I
EUROPA

97,94

04/06/2013

SERMADA, S.L, MENUS MAIG LLAR D'INFANTS

1.146,25

04/06/2013

ALBO FESTES, DINAR FESTA GENT GRAN

3.905,55

04/06/2013

ALBO FESTES, MATERIAL DINAR GENT GRAN

04/06/2013

CAFETEC, S.L.U, RESISTENCIA CUBA LLAR D'INFANTS

04/06/2013

MOVISTAR

04/06/2013

SONJA ELKE HERTEL: CLASSES TAIXI MAIG

82,66
387,06
1.182,29

879,48
79,22
36,30
405,00

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.15 hores.

L'Alcalde president

La Secretària interventora
accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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