Ref. 15/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió del 30 d’agost 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
(Tinents d’Alcalde).
Oients: Blai Bahí Larios, Marina Barceló Fabrega.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem Primer: Lectura i aprovació dels esborranys de l’Acta corresponent a les
sessió del dia 23 de juliol de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 23 de juliol de
2013, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem Segon: Sol·licitud de la Sra. Mercedes Rigall Pérez per a la col·locació de
dos jardineres davant de la seva vivenda del carrer Princesa 12.
Atès que la Sra. Mercedes Rigall Pérez ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E.2328/2013,
de 5 d’agost) permís per col·locar dues jardineres davant la seva vivenda del carrer xxxx
núm. xx.
Atès que els Serveis Tècnics municipals han informat favorablement a la col·locació de les
dues jardineres de fusta.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar a la Sra. Mercedes Rigall Pérez ha col·locar dues jardineres de fusta
davant de la seva vivenda del carrer xxxxxxxx núm. xx.
Segon: La compra de les dues jardineres de fusta anirà a càrrec de la sol·licitant i abans
de comprar cal que informin del model als serveis tècnics municipals per tal que donguin
el seu vist i plau.
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: Canvi de nom del nínxol núm. 12 pis 3r departament Nord-Est.
Examinada la sol·licitud R.E. 2535/2012, de 28 d’agost, del Sr. Josep Pagès Soler, amb
DNI xxxxxxxxxxx, 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
Josep Pagès Soler

Situació dels nínxols
Nínxol núm. 12 3r Pis, del Departament Nord-Est.
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(Els adquireixen per herència de la seva difunta àvia materna Sra. Rosa Condom
Hortensi).
Segon: Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol l'obligació del
seu titular o hereu 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.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN.
Extrem Quart: Informació de les llicències d’obra menor concedides per Resolució.
S’informa als assistents del contingut de les llicències d’obra menor concedides per
Resolució, des de la darrera sessió de la Junta de Govern Local del dia 23 de juliol de
2013.
Extrem Cinquè: 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
2

Ref. 15/2013

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.
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. 61/2013: Sra. Natalia Vila Noguera i Sr. Enric Trilla Morató per a la reforma interior d’un habitatge unifamiliar adossat situat a la xxxxxxxxx, núm. xx.Condicions:
1. Cal presentar un aval de 1.162,00 € per a refer els elements d'urbanització i vials públics que puguin resultar malmesos alhora d'executar les obres.
2. Cal aportar una fiança de 150,00 € per a garantir la correcta destinació del residus de construcció
i enderroc d’acord amb l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres.
3. Abans d’iniciar les obres cal presentar: -Assumeix Arquitecte visat. -Nomenament constructor.
4. Per intervenció en les façanes i/o ocupació de via pública caldrà sol·licitar la corresponent llicència.
5. Les parets mitgeres, o les seves parts que quedin al descobert, hauran de tractar-se, en tant no
es tornin a alinear, amb acabat de façana, sens perjudici del respecte a les servituds derivades
de les possibilitats d’edificació en el solar veí.
6. S’haurà de sol·licitar llicència d’activitats si el destí del local té un ús públic.

Extrem Sisè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part de la Sra. Carme
Bernal Rebenaque.
Atès que la Sra.Carme Bernal Rebenaque, amb DNI xxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest
Ajuntament que és propietari d’un habitatge situat a xxxxxxxxxxxxx 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. Carme
Bernal Rebenaque, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge
situat axxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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.
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Extrem Setè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part de la Sra. Montse
Viaplana Blasco.
Atès que la Sra. Montse Viaplana Blasco, amb DNI xxxxxxxxx, ha comunicat a aquest
Ajuntament que és propietari d’un habitatge situat a xxxxxxxxxxxxxx, 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. Montse
Viaplana Blasco, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge
situat a xxxxxxxxxxxxxxx, és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem Vuitè: Bonificació 100% del IVTM per a dos vehicles d’una antiguitat superiors a 25 anys propietat del Sr. Pedro Andrés Alcocer Alcoberro.
Atès que el Sr. Pedro Andrés Alcocer Alcoberro ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E.
núm. 2342/2013, de 7 d’agost) l’aplicació d’una bonificació del 100% de la quota de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) sobre dos vehicles de la seva
propietat, tenint en compte que té més de vint-i-cinc anys d’antiguitat.
Atès el que disposa l’article 95,6 c) del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 5.3
de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador sobre l’IVTM, en relació a
l’aplicació de la bonificació sol·licitada;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer: Atorgar al Sr. Pedro Andrés Alcocer Alcoberro una bonificació del 100% de la
quota de l’IVTM corresponent als vehicles Vespa de la seva propietat matrícules
xxxxxxxxxx i xxxxxxxx.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Novè: Concessió del permís municipal d’un taller de reparació de roba al
Carrer Verge del Portalet núm. 6.
Atès que la Sra. Maria Isabel Olmos Medina, amb NIFxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest
Ajuntament (R.E. 2438/2013, de 14 d’agost) l’inici de l’activitat de Taller de reparació de
roba, al carrer de la xxxxxxxxxxxx núm. xx 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.
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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 es dóna per assabentat que la Sra. Maria
Isabel Olmos Medina, amb NIFxxxxxxxxxxx, exercirà l’activitat de Taller de reparació de
roba al carrer xxxxxxxxxxxxxxx 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 Desè: Aprovació del conveni entre el Consell Català de l’Esport i
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per al finançament de la construcció dels Vestidors del Camp de Futbol.
Atès que en data 15 de febrer de 2012 l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i el Consell
Català de l’Esport van signar el conveni de concessió d’una subvenció de 75.000 € (setanta-cinc mil euros) per l’actuació “Vestidors del Camp de Futbol”.
Atès que en data 14 de novembre de 2012 es va notificar a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador que per motius aliens al Consell Català de l’Esport, no era possible tramitar el
finançament de la subvenció mitjançant l’Institut Català de Finances i es proposava una
modificació del conveni.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador no va acceptar les noves condicions proposades en la modificació del conveni.
Atès que en data 5 de març de 2013, l’Ajuntament de San Pere Pescador va acceptar la
nova proposta del Consell Català de l’Esport per la qual l’import de la subvenció es fraccionarà en tretze anys i inclourà el principal més interessos, els quals es calcularan d’acord
amb l’interès legal del diner vigent, aplicats al principal de la subvenció pendent
d’amortitzar.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el nou conveni presentat pel Consell Català de l’Esport el qual recull les
noves propostes aprovades per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de data 5 de març de 2013.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord, i en especial a la signatura del nou
conveni amb el Consell Català de l’Esport per al finançament dels vestidors del Camp de
Futbol.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES

Extrem Onzè: Renovació del contracte d’un servei de càtering per al menjador
escolar de la Llar d’infants.
Atès que en data 31 d’agost de 2013 fa finalitzar el contracte amb l’empresa Sermada,S.L.,
amb NIF:xxxxxxxxxxxx, subministradora del càtering de la Llar d’infants municipal.
Atès que des de la direcció de l’escola bressol s’ha vist convenient la signatura d’un nou
contracte de subministrament amb l’empresa Sermada,S.L.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer:Signar un nou contracte amb l’empresa Sermada S.L., amb NIF:xxxxxxxx, pel
subministrament de menjar preparat als alumnes de la Llar d’infants municipals, d’acord
amb els preus següentss: 3,75 €/dinar efectuat (IVA inclòs) i 0.85 €/berenar efectuat (IVA
inclòs), fins al 31 d’agost de 2014.
Segon: L’empresa Sermada S.L haurà de respectar durant tot el termini de vigència del
contracte els menús diaris prèviament pactats amb la direcció de la Llar d’Infants.
Tercer: 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 L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem Dotzè: Acord de desestimació de les al·legacions presentades per la mercantil Canales del Fluvià Nàutic S.L. en contra de l’informe emès pels Serveis Tècnic i Jurídics de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, a petició de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, sobre la sol·licitud d’autorització per a la
realització d’obres de rehabilitació de les voreres perimetrals dels canals dels camins de circulació interior així com de les xarxes soterrades d’aigua i electricitat en
servitud de trànsit i protecció i construcció d’un moll nord-oest en domini públic
maritimoterrestre, al terme municipal de Sant Pere Pescador, i ratificació de
l’informe.
Atès que la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme va sol·licitar (R.E.
3132/2012 de 3 de desembre) a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador informe sobre la
sol·licitud d’autorització per a la realització d’obres de rehabilitació de les voreres perimetrals dels canals dels camins de circulació interior així com de les xarxes soterrades
d’aigua i electricitat en servitud de trànsit i protecció i construcció d’un moll nord-oest en
domini públic maritimoterrestre, al terme municipal de Sant Pere Pescador, efectuat per la
mercantil Canales del Fluvià Nàutic S.L.
Atès que els Serveis Tècnics i Jurídics de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador van informar desfavorablament a la sol·licitud d’autorització per a la realització d’obres de rehabilitació de les voreres perimetrals dels canals dels camins de circulació interior així com de
les xarxes soterrades d’aigua i electricitat en servitud de trànsit i protecció i construcció
d’un moll nord-oest en domini públic maritimoterrestre, al terme municipal de Sant Pere
Pescador, en el sentit que:
1- Segons el planejament urbanístic municipal i supramunicipal les obres sol·licitades
d’urbanització i de construcció d’infrastructures de caràcter nàutic, no són autoritzables en una finca classificada com a sòl no urbanitzable pel PGOU de Sant Pere
Pescador i pel PEAAE. El planejament no preveu la construcció d’un sistema portuari a la finca.
2- La mercantil Canales del Fluvià Nàutic S.L. disposa d’una concessió atorgada pera
a l’ocupació i aprofitament del domini públic marítim-terrestre, i per la qual els usos i
aprofitaments consisteixen en canals d’aigua i pantalans (Ordre Ministerial de 28 de
juny de 2012). La concessió abasta l’ús i l’aprofitament dels canals d’aigua i pantalans, inclosos en el domini públic marítim terrestre per l’atermenament aprovat per
Ordre de 22 d’octubre de 2001 i només autoritza bres de reparació i millora amb
l’autorització prèvia del ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, sempre
que no impliquin augment de volum de construccions existents, segons consta en
la prescripció II lletra b) del PCPP de la concessió,
Atès que es va fer trasllat de l’informe emès pels Servis Tècnics i Jurídics de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (R.S.
2099/2013) en data 28 de desembre de 2012.
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Atès que el Sr. Victor Latorre Val, com administrador únic de la mercantil Canales del Fluvià Nàutic S.L. va presentar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador (R.E. 1554/2013, de 23
de maig) un escrit d’al·legacions contra l’informe emès pels Serveis Tècnics i Jurídics de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador sobre la sol·licitud d’autorització per a la realització
d’obres de rehabilitació de les voreres perimetrals dels canals dels camins de circulació
interior així com de les xarxes soterrades d’aigua i electricitat en servitud de trànsit i protecció i construcció d’un moll nord-oest en domini públic maritimoterrestre, al terme municipal de Sant Pere Pescador.
Atès que aquestes al·legacions han d’ésser tingudes en compte per l’òrgan competent per
emetre la proposta de resolució, que en aquest cas no és l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha emès un informe perceptiu però no vinculant.
Atès que el Sr Victor Latorre Val, com administrador únic de la mercantil Canales del Fluvià Nàutic S.L. va sol·licitar a aquest Ajuntament (R.E. 1826/2013, de 20 de juny) l’emissió
d’un nou informe sobre la sol·licitud d’autorització per a la realització d’obres de rehabilitació de les voreres perimetrals dels canals dels camins de circulació interior així com de les
xarxes soterrades d’aigua i electricitat en servitud de trànsit i protecció i construcció d’un
moll nord-oest en domini públic maritimoterrestre, al terme municipal de Sant Pere Pescador.
Atès que des de la data d’emissió de l’informe no hi ha hagut cap modificació del planejament urbanístic municipal i supramunicipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Victor Latorre Val, com administrador únic de la mercantil Canales del Fluvià Nàutic S.L. contra l’informe emès pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a petició de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
Segon: Ratificar l’informe emès pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador a petició de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, sobre la sol·licitud d’autorització per a la realització d’obres de rehabilitació de les voreres
perimetrals dels canals dels camins de circulació interior així com de les xarxes soterrades
d’aigua i electricitat en servitud de trànsit i protecció i construcció d’un moll nord-oest en
domini públic maritimoterrestre, al terme municipal de Sant Pere Pescador.
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 Tretze: Acord de requerir al parc dels Aiguamolls de l’Empordà una tanca
per delimitar l’actuació en l’antic meandre del riu Fluvià.
Atès que l’antic meandre de Sant Pere pescador es troba en un estat força degradat amb
abocaments incontrolats de runa, deixalles, presència d’espècies vegetals invasores...
Atès que el Parc dels Aiguamolls de l’Empordà ha signat un conveni de col·laboració amb
l’Obra Social de la Caixa, amb l’objectiu recuperar aquest espai i en concret afavorir la
vegetació de ribera, eliminant la vegetació no autòctona, i la creació d’un prat humit.
Atès que a petició de l’Alcaldia el PNAE ha fet arribar a aquest Ajuntament la memòria
corresponent a les actuacions portades a terme, fins ara, per a la recuperació de l’antic
meandre del Fluvià.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
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següent ACORD:
Primer: Requerir al PNAE per tal que acreditin documentalment que amb les actuacions
realitzades no han superat els límits de la finca on s’ha realitzat l’actuació, que col·loqui
una tanca cinegètica o de fusta d’acord amb el Pla especial de protecció del medi natural i
del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, per ta de garantir la seguretat del trànsit
rodat i motoritzat
Segon: Requerir al PNAE que delimiti correctament la propietat, amb un especial atenció
a possibles esllavissades de la calçada al perímetre que confronta amb el camí de la mota
del riu Fluvià.
Tercer: Requerir al PNAE que garanteixi un pas per a vianants per accedir a peu a aquest
espai des del perímetre que confronta amb l’ indret anomenat Parc del Riu (costat nord)
realitzant els treballs de desbrossament necessaris de la zona embardissada.
Quart: Requerir al PNAE que retiri de forma immediata els acopis de llenya existents al
costat del camí públic (costat est) per evitar el risc d’incendi i les conseqüències sobre els
camps de conreus veïns.
Cinquè: Autoritzar l'alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Catorzè: Aprovació 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
FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MENSUAL
CARME VICH I PASCUAL: HONORARIS JULIOL
BADEMBO DRAMMEH, QUILOMETRATGE
MUSICS DE GIRONA SCCL, ACTUACIO ANASTASIO PEREZ 27/7
PROACTIVA, 1R TERMINI SERVEI SOCORRISME
JORDI MARTI DEULOFEU, DESPESES VISITA BARCELONA 10/7

200,00
2530,84
171,00
1331,00
55200,01
80,65

TERRAMAR, NATURA I CULTURA, VISITES JULIOL

484,00

xxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

249,90

xxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

133,80

xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

130,95

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

116,10

xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

239,70

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDI

210,00

xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

239,70

xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

239,70

xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

38,70

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

499,08

EL PUNT AVUI, EDICTE LABERINT BLAT DE MORO

235,95

GIROD, RETOLS COMERCIALS

105,51

18/06/2013

AIGUES DE LA COSTA BRAVA, REMODEL. EBAR BON RELAX

8.530,50

29/07/2013

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

181,85

29/07/2013

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

476,24

29/07/2013

BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC

43,55

29/07/2013

SERVICENTRE, CLORURO CALCIC 25 KG

64,13

29/07/2013

ROSA Mª CAMPS BARCELO, FOTOS LLAR D'INFANTS

164,25
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29/07/2013

VODAFONE

82,82

29/07/2013

FRAQUE, 1.800 BOSSES IND.

29/07/2013

UNIVERSAL GASWORKS, PAVELLO

29/07/2013

ENDESA, POL: 401680244 BOMBA AIGUA MAS SOPES

331,87

29/07/2013

CARRERA AUTO TALLER, DISC EMBRAG. NISSAN TERRANO

332,75

29/07/2013

CARRERA AUTO TALLER, REPARAR CIRCUIT INTERMITENTS

29/07/2013

ROSA BOADA VILLORIA, RECURS ACTIV. NAUT. ONES LITORAL

29/07/2013

CEPSA, PIS QUATRE VENTS

26/07/2013

DIBOSCH, CONTENIDORS ESCOMBRARIES MERCAT

30/07/2013

SAIGA,

30/07/2013

BLINKER, GUANTS

30/07/2013

CARVERD JARDINS, TREBALLS JARDINERIA VARIS

2.083,62

30/07/2013

ENDESA, ENLLUMEANT AV EMPORDA

3.992,38

30/07/2013

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL VARI

30/07/2013

TELEFONICA

30/07/2013

TELEFONICA

3,63

30/07/2013

TELEFONICA

48,40

30/07/2013

IMPSER, 16 BANDEROLES NITS D'ESTIU/FESTIVAL MUSICA

863,46

31/07/2013

DIBOSCH, CARRO BRIGADA

295,69

31/07/2013

COPISTERIA ESTEVE, PLOTEJAT I ESCANER

31/07/2013

TELEFONICA

31/07/2013

CARME VICH, DESPESES CURS BARCELONA 18/6

20,10

31/07/2013

RETOLS EMPORDA, ADHESIUS PLATJA I ADHESIUS REFLECTANTS

96,80

30/07/2013

EDITORIAL GAVARRES, REVISTA ALBERES

30/07/2013

ABSIS, PROJECTE IMPLANTACIO SEU ELECTRONICCCA 8 PAG.

01/08/2013

MATERIALS SANT PERE, MATERIAL VARI

01/08/2013

MATERIALS SANT PERE, FILFERRO I ALICATES

01/08/2013

DIBOSCH, CONTENIDOR BRIGADA

108,20

01/08/2013

E.S. SANCHEZ MUÑOZ, GASOIL COTXES

262,62

02/08/2013

SERMADA, LLAR D'INFANTS JULIOL

17/05/2013

CASADEVALL, BARANA INOX ENTRADA AJUNTAMENT

02/08/2013

CAN PIPA, TREBALLS PARQUING XIRINGUITO

1.791,04

02/08/2013

CAN PIPA, ARRANJAMENT PARQUING I CTRA. D'EMPURIES

4.719,00

02/08/2013

CAN PIPA, FORM. CUNETES CAMP AQUARIUS, APARCAMENT

5.929,00

02/08/2013

BLINKER, BRIDES

02/08/2013

MUSICS DE GIRONA, ACTUACIO 3/8 QUARTET SO

02/08/2013

JOAN ANDREU FUSTER SL, TALALR PALS PLATGES

02/08/2013

POLI-KLYN, LLOGUER WC PROVES REM 28/7

06/08/2013

JOAN ANDREU FUSTER, ESCOLES CANVIAR PORTA

06/08/2013

JOAN ANDREU FUSER SL, REALITZAR 4 PALS DE 125X4

06/08/2013

SERVEIS VIALS DEL VALLES, TREBALLS PINTAR

1.139,08

06/08/2013

GARDEN TONA S.L.: MANTENIMENT CAMP FUTBOL

1.161,60

06/08/2013

IMPSER: EXPOSITOR ALUMINI

193,60

08/08/2013

BIGAS ASSESSORIA I GESTIO: CONFECCIO CONTRACTE

351,38

08/08/2013

JOAN GALI COSTAL: SERVEI GRUA

556,60

08/08/2013

PNEUMATICS POU: CAMARA I MA D'OBRA

08/08/2013

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT JULIOL 8 VIATGES

POLEA, FULLA, CLAVAR PALS

392,04
73,77

44,00
481,51
24,16
973,83
1.216,45
500,29

884,39
65,60

18,55
372,87

416,00
1.003,33
133,14
23,93

1.307,85
565,07

278,05
1.210,00
151,25
25,09
559,02
48,16

14,87
140,54
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08/08/2013

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT MES DE JULIOL

08/08/2013

MATERIALS SANT PERE. OBRA CENTRE CIVIC

40,45

08/08/2013

E.S. SAUS SA, GASOIL C, COTXES

70,62

08/08/2013

TRIANGLE POSTALS: MAPA COSTA BRAVA ANGLES

09/08/2013

IDEF ADVOCATS, HONORARIS I DESPESES SERVEIS TEMPORADA

09/08/2013

SERSALL: VIATGE MULTILIFT CAIXA

09/08/2013

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA AMB POP

09/08/2013

SERSALL: TAXA JARDINERIA

09/08/2013

SERSALL: CANVIAR CONTENIDOR CAMPING RIU

181,50

09/08/2013

SERSALL: SERVEI DE RECOLLIDA ESTRIS

537,66

09/08/2013

SERSALL: SERVEI MENSUAL RECOLLIDA

09/08/2013

IDEF ADVOCATS: ASSESSORAMENT JURIDIC JULIOL

09/08/2013

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

591,86

09/08/2013

ENDESA, POL: 401656654 ONZE DE SETEMBRE CAMP DE FUTBOL

293,00

09/08/2013

BEXBE SERVEIS S.L.U., MODUL CREU ROJA

278,30

09/08/2013

AQUALIA: CAMIO CUBA

228,80

09/08/2013

AQUALIA: AJ-CAMIO RATA

965,97

26/08/2013

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

451,46

26/08/2013

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA
NORD

128,96

26/08/2013

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

45,63

26/08/2013

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

45,75

29/07/2013

FERRER&OJEDA, CASAL D'ESTIU 2013

120,01

26/08/2013

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

111,66

26/08/2013

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

26/08/2013

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

330,67

26/08/2013

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

334,76

26/08/2013

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

574,71

26/08/2013

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

310,33

26/08/2013

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

31/07/2013

ASSOCIACIO MARXANTS, CONTROL MERCAT S TR

3.654,30

31/07/2013

ASSOCIACIO MARXANTS,MARCATGE I ORDENACIO 2013

1.639,02

02/08/2013

CONSELL COMARCAL, LIQ. TAXA ADHESIO PAS GENER-JUNY

14/08/2013

MARIBEL OLMOS, DESPESES DIADA PUNTARIES

02/08/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, TREBALLS JUNY

09/08/2013

JOAN ANDREU FUSTER, CENTRE CIVIC CANVIAR VIDRE

345,07

12/08/2013

RESTAURANT CAN TRONA, DINAR MUSICS FESTA SANT PERE

300,00

12/08/2013

LITH GRAFIQUES: 500 SOBRES BOSSA

219,01

12/08/2013

FRAQUE S.L.: DPOSITS HIGIENICS CENTRE INFORAMCIO

108,72

12/08/2013

AQUALIA. SERVEI URGENCIA DESEMBUSSAR I XUCLAR AIGÜES

312,00

13/08/2013

AMSA: TREBALLS D'ARRENJAMENTS PUNTUALS DE PAVIMENT

12/08/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES AR-M351U

37,69

12/08/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

19,40

12/08/2013

COPI OLOT:FOTOCOPIES COLOR

251,79

12/08/2013

COPI OLOT: MATERIAL VARI OFICINA

242,40

12/08/2013

CORREOS: FACTURACIO MES DE JULIOL

390,93

16/08/2013

CAN PIPA,

19/08/2013

GIROD:: REF.: PLATJA PUNT INFORMACIO TURISTIC

MAQUINA NETEJA PLATJA

328,90

55,41
3.423,67
93,01
555,90
1.085,66

15.835,94
1.089,00

9,46

99,00

60,00
344,85
5.059,75

37.081,90

6.189,15
7.667,44
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19/08/2013

CONSORCI DEL TRANSPORT SANITARI, SERVEI PROVA REM

297,00

19/08/2013

MOVISTAR

86,26

19/08/2013

MOVISTAR

205,40

19/08/2013

MOVISTAR

20/08/2013

CONSELL COMARCAL, LIQUIDACIO ABOCADOR JULIOL

29.529,89

21/08/2013

PROACTIVA: 2ON PAGAMENT 50% SERVEI PREVENCIO I SOCORRISME

55.200,01

21/08/2013

VODAFONE

21/08/2013

JOFERCAN: REPARAR TUB I BRAÇ HIDRAULIC GRUA

74,66

23/08/2013

MARISA ROIG SIMON: MINUTA BANDERA I INFORME FAMILIA
MONT

63,29

23/08/2013

JOAN ANDREU FUSTER, CANDAUS

180,05

22/08/2013

MATERIALS SANT PERE, HORES GRUA I VARIS

461,16

20/08/2013

COMERCIAL BORRELL: RODES GOMA PLET. GIRATORIA I FRE

147,49

22/08/2013

FRAQUE S.L.: BOSSES ESCOMBRARIES

392,04

22/08/2013

FRAQUE SL: PRODUCTES NETEJA

429,96

23/08/2013

ASSOC. CULT. DOS PER QUATRE, ACT. COBLA ROSSINYOLETS

700,00

26/08/2013

JOSE ANTONIO ORTIZ MOROTNTE, MODIFICAR RAMPA ESCOLA

1.694,00

26/08/2013

JOSE ANTONIO ORTIZ MORONTE, TREBALLS ESCOLA

1.926,32

26/08/2013

GROS MERCAT: MATERIAL VARI LLAR D'INFANTS

126,52

26/08/2013

ENDESA, POL: 401680206 ESCOLA PISTA I MODULS

213,93

26/08/2013

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO

163,33

26/08/2013

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR D'INFANTS

443,97

26/08/2013

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

539,73

26/08/2013

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

346,28

26/08/2013

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

700,90

26/08/2013

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

689,60

27/08/2013

CONSELL ESPORTIU ALT EMPORDA, ASSEGURANÇA 36 NENS

540,00

27/08/2013

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM

242,00

27/08/2013

GIROD: RETOLS MUNICIPALS-PROHIBIT FER KITESURF

438,75

28/08/2013

UNIVERSAL GAS WORKS:PAVELLO

28/08/2013

VODAFONE

28/08/2013

RUKI: REFRIGERI CORAL, FESTIVAL DE MUSICA

29/08/2013

JAUME ISACH SALA, BARRERES ACCESSOS PALTJA

28/08/2013

JOAN ANDREU FUSTER SL,TALLAR FUSTES

29/08/2013

GIROD: DISC ALUMINI, PLACA COMPLEMENTARIA, SUPORT

29/08/2013

AITERM:

29/08/2013

HEREUS JORDI,S.L.: DESBROSSAR CANYERS, NETEJA,

2.715,24

30/08/2013

SERMADA S.L.: MENAJADOR LALR D'INFANTS AGOST

1.042,80

30/08/2013

COPISTERIA ESTEVE SL, DIPTICS CURSOS PAVELLO

350,00

30/08/2013

ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA

115,18

30/08/2013

ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA

118,39

18,00

1.618,40

11,58
104,60

MAQUINA MITSUBISHI AC AJUNTAMENT

93,50
902,66
18,15
348,01
4.474,41

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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