Ref.20/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 11 de novembre de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20 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 del esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 18 d’octubre de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 18 d’octubre de
2013, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem Segon: Canvi de nom del nínxols núm. 9 pis 3r i núm. 8 pis 3r de la illa de
Santa Maria.
Examinada la sol·licitud R.E. 2978/2013, de 18 d’octubre, de la Sra. Dolors Oliva Plaja,
amb DNI XXXXXXXXXX la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Concedir a la Sra. Dolors Oliva Plaja la titularitat dels nínxols del Cementiri
Municipal que es detallen:
Titular
Dolors Oliva Plaja

Situació dels nínxols
Nínxol núm. 9 3r Pis, Illa Santa Maria.
Nínxol núm. 8 3r Pis, Illa Santa Maria.
(Els adquireixen per renuncia del seu germà Rafael Oliva Plaja).
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 Tercer: 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 18 d’octubre de
2013.
Extrem Quart: 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
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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.
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. 66/2013: A la Sra. Maria Teresa Julià Franco i al Sr. Josep Pujol Julià.
per a la col·locació de dos bungalous en la part posterior de la finca XXXXXXXX. Condicions: 1- La present llicència té caràcter provisional a l’efecte de l’article 54 del Decret
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legilatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei d’urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i d’acord a la resolució de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 9 d’octubre de 2013.
‘L’autorització d’aquest ús i obres provisionals resta supeditada a:
-La constitució d’una garantia per a assegurar la reposició de la situació alterada al seu estat originari.
-La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també acceptats expressament pels nous
propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre
negoci jurídic que els succeeixin.
Aquestes condicions s’han de fer constar al registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària.
L’eficàcia de l’autorització resta supeditada a aquesta constància legal.’

2-Els bungalous es destinaran únicament a l’activitat econòmica hotelera preexistent. 3L’autoritzat haurà de dipositar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador un aval o dipòsit per
import de 1.200 € amb la finalitat de garantir el desmuntatge de les instal·lacions, una vegada hagi finalitzat el període d’autorització. 3- Caldrà pagar les taxes corresponents en
concepte de l’autorització provisional de dites instal·lacions, tal com assenyalen les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Expedient núm. 72/2013: Al Sr. Xavier Pérez Vallespí per a la col·locació de cinc mòduls
pre-fabricats al carrer XXXXXXXX. Condicions: 1- La present llicència té caràcter
provisional a l’efecte de l’article 54 del Decret legilatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refòs de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i
d’acord a la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 9
d’octubre de 2013.
‘L’autorització d’aquest ús i obres provisionals resta supeditada a:
-La constitució d’una garantia per a assegurar la reposició de la situació alterada al seu estat originari.
-La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també acceptats expressament pels nous
propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre
negoci jurídic que els succeeixin.
Aquestes condicions s’han de fer constar al registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària.
L’eficàcia de l’autorització resta supeditada a aquesta constància legal.’

2- Els mòduls es destinaran únicament a les activitats relacionades amb l’esport del
kitesurf, però no podrà utilitzar-se, en cap supòsit, com a residència o habitatge. 3L’autoritzat haurà de dipositar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador un aval o dipòsit per
import de 1.200 € amb la finalitat de garantir el desmuntatge de les instal·lacions, una
vegada hagi finalitzat el període d’autorització. 3- Caldrà pagar les taxes corresponents en
concepte de l’autorització provisional de dites instal·lacions, tal com assenyalen les
ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Expedient núm. 100/2013: Al Sr. Francesc Valls Prats per a la reforma d’habitatge al
XXXXXXXX. Condicions: 1- Cal aportar una fiança de 150,00€ per a garantir la correcta
destinació del residus d'enderroc, d’acord amb l’Ordenança Municipal per a la gestió de
runes i terres. 2- Cal presentar una fiança de 1.162,00€ per tal de garantir la reposició dels
elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres. 3- Abans de l’inici
d’obres: -Cal donar avís previ als serveis tècnics municipals. -Per qualsevol obstrucció en
el carrer degut a les obres s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.
-S’ha de demanar llicència d’obres menors per: Eexecució de pou, ocupació de via pública,
connexió amb la xarxa de clavegueram... 4- Qualsevol modificació en el projecte que
comporti un canvi substancial d’aquest s’haurà d’aportar nova documentació a
l’Ajuntament.
Extrem Cinquè: Comunicació del canvi de nom de l’activitat d’allotjament rural situada ca la carretera de Sant Pere Pescador a Torroella de Fluvià.
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Atès que per part de la Sra. Meritxell Bonilla Requena, amb D.N.I. XXXXXXX ha estat
sol·licitat a aquest Ajuntament (Expedient núm. 2013/68/Canvi Titularitat) el canvi de
titularitat de la llicència d’activitat d’allotjament rural situat a la carretera de Sant Pere
Pescador a Torroella de Fluvià.
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’enginyer municipal de data 23
d’octubre 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:
Primer: Aprovar el canvi de titularitat de l’establiment d’allotjament rural situat a la
carretera de Sant Pere Pescador a Torroella de Fluvià, de tal manera que s’atribueixi la
nova titularitat a la Sra. Meritxell Bonilla Requena, amb D.N.I. XXXXXXXX.
Segon: Liquidar la taxa de 89,70€ (Vuitanta-nou euros amb setanta cèntims) corresponent
al canvi de titularitat de l’esmentat establiment (art. 7), de l’Ordenança Fiscal núm. 5.
Extrem Sisè: Sol·licitud a la Diputació de Girona d’un ajut relatiu per a subvencionar
les despeses de funcionament de llars d’infants de titularitat municipal.
Atès que la Diputació de Girona en sessió de 15 d’octubre va aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions a despeses de funcionament de les llars d’infants de
titularitat municipal i de la convocatòria del curs 2012-2013.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador és titular de llar d’infants “El Petit Llagut”.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concórrer a la convocatòria de subvenció de la Diputació de Girona per a subvencionar despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal durant el
curs 2012-2013..
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 setè: Aprovació de les certificacions número 11 d’instal·lació de l’artèria del
Bon Relax-Mas Sopes i la número 12 de tancament dels les anelles de connexió de
l’aigua en el nucli urbà, en el marc del conveni amb l’empresa Aqualia.
Atès que per part de l’empresa concessionària del servei d’aigua potable Aqualia, S.A. ha
estat presentada a aquest Ajuntament (R.E. núm. 2615/2013, de 9 de setembre) la
sol·licitud per a la recepció de l’obra executada i en servei, a més de l’aprovació de les
certificacions d’inversions núm. 11 i 12, corresponent a l’obra executada durant l’any 2013
per la posada en marxa l’artèria del Bon Relax- Mas Sopes i el tancament de les anelles
d’aigua en el nucli urbà, en virtut del conveni subscrit en data de 31 d’octubre de 2005
entre l’esmentada empresa i el nostre Ajuntament.
Atès que l’esmentades certificacions núm. 11-12, han estat informades favorablement pels
serveis tècnics municipals..
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar les certificacions d’obres núm. 11 i 12, per import de 112.897,64 € (Cent
dotze mil vuit-cents noranta-set euros amb seixanta-quatre cèntims), més IVA, i
22.221,91€ (vint-i-dos mil dos-cents vint-i-un euros amb noranta un cèntims), mes IVA,
respectivament, corresponent a les obres d’inversió per a la instal·lació de l’artèria d’aigua
al Bon Relax-Mas Sopes i el tancament de les anelles de connexió de l’aigua al nucli urbà
de per part de l’empresa concessionària Aqualia, S.A., en el marc del Conveni que
aquesta va subscriure amb l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en data de 31 d’octubre
de 2005 per tal de donar solució a les necessitats urgents que la xarxa té plantejades.
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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 vuitè: Proposta de canvi de les tarifes de l’aigua per part de l’empresa concessionaria del servei Aqualia Gestion Integral de Aguas S.A.
Atès que l’Empresa Aqualia Gestion Integral de Aguas S.A., concessionària del servei
d’abastament d’aigua, va presentar en data 11 de novembre (R.E. 3149/2013) una proposta de tarifes per l’anualitat 2014.
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha informat de les noves tarifes proposades per
l’empresa Aqualia Gestió Integral de Aguas S.A.
Atès que l’aprovació de les noves tarifes de l’aigua per l’anualitat 2014 han de ser aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar a l’empresa Aqualia Gestion Integral de Aguas S.A. per tal que tramiti
davant la Comissió de Preus de Catalunya el canvi de tarifes de consum d’aigua per
l’anualitat 2014.
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 Novè: Reclamació de responsabilitat patrimonial pels desperfectes
ocasionals pel mal estat de la Carretera de Sant Pere Pescador a Sant Martí
d’Empúries en els pneumàtics d’un vehicle
Atès que per part del Sr. Enrique Morcillo Mocha ha estat sol·licitat al nostre Ajuntament
(R.E. núm. 3122/2013, de 11 de novembre) que assumeixi la responsabilitat derivada de
l’existència d’un forat bastant profund al lateral dret de l’asfalt de la carretera que va da
Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries, el qual va originar desperfectes a una roda
del vehicle matrícula XXXXXXXX, propietat del reclamant.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han emès informe al respecte del qual es
desprèn que existeix un nexe entre el danys reclamat i el forat existent a la carretera
abans citada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Estimar la reclamació efectuada pel Sr. Enrique Morcillo Mocha per tal que
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador assumeixi el cost de la reparació d’una roda del
vehicle marca matrícula XXXXXXX, propietat del reclamant, com a conseqüència de
l’existència d’un forat a l’asfalt de la carretera de Sant Pere Pescador a Sant Marti
d’Empúries.
Segon: L’import de la reclamació és de 289 € (Dos-cents vuitanta-nou euros), IVA inclòs,
d’acord amb la factura presentada pel reclamant.
Tercer: 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 Desè: Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Viladamat, L’Armentera, Sant Pere Pescador, Albons i Bellcaire d’Empordà, i
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l’Assamblea local de la Creu Roja Espanyola a Figueres, per a la prestació del servei
de transport adaptat.
Atès que e la Junta de Govern Local de 19 de juny de 2012 es va aprovar la signatura
d’un conveni entre els Ajuntaments de L’Armentera, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum i l’Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola a
Figueres per tal de mancomunar un servei de transport adaptat per anar a l’hospital de
Figueres dirigit a la gent gran o amb manca de possibilitats.
Atès que en la Junta de Govern local de data 29 de gener de 2013 es va aprovar un nou
conveni amb l’Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola a Figueres en el qual
s’incorporaven els municipis de Albons i Bellcaire d’Empordà al servei mancomunat de
transport adaptat per anar a l’hospital de Figueres.
Atès que els municipis de Ventalló, Torroella de Fluvià i Vilamacolum van manifestar la
seva voluntat de no renovar el conveni signat amb l’Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola a Figueres per la prestació d’un servei mancomunat de transport adaptat per anar
a l’hospital de Figueres.
Atès que la marxa d’aquests tres municipis implica un repartiment de costos diferent al
que s’havia calculat en la signatura del conveni aprovat per Junta de Govern Local de 29
de gener de 2013.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el nou conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Viladamat,
L’Armentera, Sant Pere Pescador, Albons i Bellcaire d’Empordà, i l’Assemblea Local de la
Creu Roja Espanyola a Figueres referent a la prestació del servei mancomunat de
transport col·lectiu adaptat per anar a l’hospital de Figueres dirigit a la gent gran o amb
dificultats de mobilitat.
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 per
regular aquest servei.
Extrem Dotzè: Acord de la proposta de l’Institut Muntaner de Figueres per la signatura d’un conveni de col·laboració per a la formació pràctica de la Sra. Sònia Rigall
Viñolas a la Llar d’Infants Municipal.
Atès que per part de l’ Institut Ramon Muntaner de Figueres ha estat proposat al nostre
Ajuntament que l’alumna Sònia Rigall Viñolas, estudiant de Formació Professional en la
especialització d’Educació Infantil, realitzi les pràctiques dels seus estudis a la Llar
d’Infants Municipal “El Petit Llagut” del 5 de novembre de 2013 fins al 11 de març de 2014,
amb el següent horari: dilluns de 9 a 13 hores i de 15 a 18 hores, de dimarts a dijous de 9
a 13 hores.
Atès que s’ha valorat positivament l’acolliment d’aquest alumne per a la realització de les
seves pràctiques acadèmiques a la Llar d’Infants Municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Subscriure un conveni de col·laboració amb l’ Institut Ramon Muntaner per tal que
l’alumna d’aquest Institut Sònia Rigall Viñolas realitzi les pràctiques dels seus estudis a la
Llar d’Infants Municipal “El Petit Llagut” del 5 de novembre de 2013 fins al 11 de març de
2014.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
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necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem Tretzè: Informació sobre l’informe sol·licitat per la Generalitat de Catalunya
sobre les obres de rehabilitació de la coronació del murs existents i renovació dels
serveis existents en zona de servitud de trànsit al Fluvià Nàutic.
Atès que la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme va sol·licitar a aquest
ajuntament (R.E. 2921/2013) que d’acord amb els articles 49.2 del Reglament de la Llei
22/1988, de costes, i 83.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú s’emeti informe sobre l’autorització per obres
de rehabilitació de la coronació dels murs existents i renovació dels serveis existents i dels
camins perimetrals, en servitud de trànsit al Fluvià Nàutic,de Sant Pere Pescador
Atès que els Servies Tècnics municipals han emès un informe sobre el projecte abans
esmentat i alhora també es va encarregar un informe jurídic extern sobre la situació de les
construccions i usos possibles en el àmbit terrestre i marítim del Fluvià Nàutic.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Donar trasllat a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de
l’informe dels Serveis Tècnics municipals i de l’informe jurídic extern, en compliment de la
seva petició d’informe.
Extrem Catorzè: Aprovació de les bases per a cobrir la baixa per enfermetat del
peó/mantenidor Sr. Manel Rojas.
Atès que el treballador d’aquest Ajuntament Sr. Manel Rojas Muños es troba de baixa per
enfermetat des del passat dia 30 de setembre.
Atès que des de l’Àrea de Personal s’ha cregut convenient substituir aquesta baixa amb
dues places de mitja jornada, una amb una jornada de matins que realitzarà les tasques
pròpies de bidell de l’escola Llagut i un altre d’horari de tarda que realitzarà les tasques
pròpies de peó/mantenidor bidell de el Pavelló Poliesportiu Municipal.
Atès que s’ha estimat igualment la conveniència d’aprovar les bases reguladores de la convocatòria d’un procés selectiu per cobrir interinament aquestes baixa per enfermetat
Atès el que disposen la Llei 7/2007, de 12 d’abril, d’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les
entitats locals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar les bases reguladores de la convocatòria d’un procés selectiu per a la
provisió interina de dues places interines de mitja jornada de peó per realitzar tasques de
bidell al Pavelló Poliesportiu Municipal i a l’Escola Llagut (grup E).
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 Quinzè: Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a la realització del Programa
Mixt treball i Formació del Servei d’ocupació de Catalunya.
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Atès que la Junta de Govern de 23 de setembre de 2013 es va aprovar la sol·licitud de la
subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per part
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i es va encarregar al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà el desenvolupament i l’execució del projecte “Millora de les zones verdes i equipaments municipals al municipi de Sant Pere Pescador” que inclou la contractació de dues
personesper part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha presentat una proposta de conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a la realització del Programa
Mixt Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà,
per tal de regular els drets i deures de cada administració pel que fa referència al
desenvolupament d’aquest projecte
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a la realització del Programa mixt Treball i
Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà.
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 d’aquest conveni.
Extrem Setzè: Proposta de Microteatre a Sant Pere Pescador presentada per Sr Xavier Valentí.
Atès que el Sr Xavier Valentí ha presentat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador una
proposta per a la realització d’un projecte de Microteatre per la temporada d’estiu 2014
Atès que el Sr. Valentí sol·licita de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per tal de portar a
terme aquest projecte la seva col·laboració per a la venda d’entrades, per a la difusió i
promoció dels espectacles i suport logístic com transport d’elements, senyalització...
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Donar suport a la iniciativa proposada pel Sr Xavier Valentí de realització d’un
projecte de microteatre al municipi de Sant Pere Pescador durant l’estiu 2014, i aprovar la
col·laboració en el projecte posant a disposició del promotor suport logístic i promocional.
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 d’aquest conveni.
Extrem Dissetè: 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
08/11/2013

XXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

Import
512,64

22/10/2013

ARIDS CURANTA: TN.RUNES ABOCADOR PARC QUATRE VENTS

92,64

22/10/2013

ASCENSORS SERRA: SERVEI MANTENIMENT

320,03

22/10/2013

COPISTERIA ESTEVE, COPIA PROJECTE COOPERATIVA

108,50

22/10/2013

FORMIGONS CURANTA: PLANTA FORMIGO

678,81

23/10/2013

MINIS AGRIC., ALIM. I M. AMBIENT, TAXA EX. PROJECTE

89,83
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23/10/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, TREBALLS VARIS MES D'AGOST

23/10/2013

CERAMIQUES JOSEP TORRES, MURALS DE 6 RAJOLES CEMENTIRI

5.402,59

18/10/2013

CONSELL COMARCAL, LIQUIDACIO ABOCADOR MES SETEMBRE

23/10/2013

MATERIALS SANT PERE. REF. LAIA DONAT COPIA CLAU

23/10/2013

MATERIALS SANT PERE: MATERIAL VARI

23/10/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, TREBALLS VARIS SETEMBRE

23/10/2013

VODAFONE

67,34

23/10/2013

MATERIALS SANT PERE: DISC TALL FI INOX

17,97

23/10/2013

VODAFONE

1.056,62

23/10/2013

JAUME ISACH SALA: TREBALLS VARIS MANTENIMENT

1.067,22

24/10/2013

SERVICENTRE: AYAX, RAT. BROFIFACOUM, EVER

24/10/2013

ASSOC. DE MARXANTS, CONTROL MERCAT 3R TRIMESTRE

25/10/2013

FRAQUE SL: BOSSES ESCOMBRARIES

22/10/2013

EMILI HOMS DALMAU, TANCAT PER CONTENIDORS

29/10/2013

SERVICENTRE: ROUNDUP ULTRA PLUS I GOAL SUPREME

879,34

29/10/2013

SERVICENTRE: ARMARI FITOSANITARI

509,22

28/10/2013

BRAUT EIX AMBIENTAL: PREV. CONTR. LEGION. CAMP FUTBOL

363,00

28/10/2013

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM

242,00

30/10/2013

UNIVERSAL GAS. REF.: PAVELLO

174,06

30/10/2013

MOVISTAR

317,75

31/10/2013

RIFER ROCAFER. REAPRACIO RELLOTGE CAMPANAR

31/10/2013

CARME VICH I PASCUAL, HONORARIS MES D'OCTUBRE

31/10/2013

SERMADA: DINARS I BERENARS LLAR D'INFANTS OCTUBRE

31/10/2013

MOVISTAR

3,63

31/10/2013

MOVISTAR

48,40

31/10/2013

MOVISTAR

62,58

31/10/2013

FRAQUE SL: LLEIXIU, STEL I PAPER DOMESTIC

90,80

31/10/2013

PAQUITA RIU, NETEJAR ESGLESIA

06/11/2013

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA ESTRIS

06/11/2013

SERSALL: SERVEI MENSUAL RECOLLIDA, SERVEI NETEJA
VIARIA

11/11/2013

SAIGA: PANTALON PETO C/PROTEC. DESBRO.

86,44

11/11/2013

JORDI MARTI, DESPESES PROGRAMA "COR FI"

21,63

11/11/2013

DOUBLET. REF.: DISPENSARI TABLERO CORXO

11/11/2013

IDEF ADVOCATS, ASSESSORAMENT JURIDIC MES D'OCTUBRE

11/11/2013

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT OCTUBRE 11 VIATGES

11/11/2013

BELTRAN RAMIREZ: REFRESC AIGUA SANT ANIOL

11/11/2013

JOAN GALI COSTAL: TRASLLAT COTXES DEL MERCAT

363,00

11/11/2013

LLIBRERIA GEMMA: LLIBRES BIBLIOTECA I MATERIAL VARI

344,24

11/11/2013

JOAN ANDREU FUSTER, SERV. SOCIALS ARREGLAR CALAIX

30,25

11/11/2013

AITERM: REV. I MANT INSTAL.LACIO ESCOLA

34,91

11/11/2013

CENTRE MEDIC HOLISTIC, MES D0OCTUBRE

300,00

11/11/2013

DISCOR LA SUREDA INDUSTRIAL GRUP, MATERIAL VARI

365,98

11/11/2013

GESTIO ESPORT EMPORDA, ACTIVITATS MES D'OCTUBRE

1.558,48

11/11/2013

TRANSPORTS DUÑACH: PORTAR UNA CAIXA AL CLUB NAUTIC

11/11/2013

ABSIS, PROJECTE D'IMPLANTACIO SEU ELECTR. 11È PAGAMENT

11/11/2013

SONJA ELKE HERTEL: CLASSES TAIXI OCTUBRE

11/11/2013

AIRTERM: ROTTLO 50M CINTA ALUMINI PLATA 50MM AJUNTAMENT

490,05
13.503,04
13,75
61,38
4.888,64

652,83
3.373,20
82,76
1.149,50

726,00
2.350,06
713,15

156,00
537,66
15.835,94

118,58
1.089,00
241,60
57,09

90,75
1.003,33
225,00
18,45
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11/11/2013

SERVEIS 95 S.L.: 25 CD'S VERBATIM

11/11/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, MANTENIMENT OCTUBRE

14,00

11/11/2013

CARROSSERIES ESMI, S.L., REF. REMOLF FEBA

2.843,50

11/11/2013

DIBOSCH. REF. PAVELLO GARRAFA 5 L AQUAGEN

182,09

11/11/2013

ENDESA, POL: 401656654 ONZE DE SETEMBRE CAMP FUTBOL

11/11/2013

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

08/11/2013

ARIDS CURANTA: TRAMPORT AMB CUBA FORMIGO I SORRA

11/11/2013

SERVEIS 95,S.L., TELEFON INAL. CASAL JUBILATS

11/11/2013

SERVEIS 95,SL, TELEFON INAL. BIBLIOTECA

11/11/2013

MINIST. MEDI AMBIENT, TAXA SERVEIS TEMPORADA 2013

752,09

790,57
1.388,54
565,80
27,00
54,00
43.962,17

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,00 hores.
L'Alcalde president

La Secretària interventora
accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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