Ref. 21/2013
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 25 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 11 de novembre de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 11 de novembre
de 2013, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels
assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem Segon: Proposta per pintar la part exterior de la Capella de Sant Sebastià.
Atès que la façana de la Capella de Sant Sebastià presenta un estat molt deteriorat com a
conseqüència de les humitats i el salitre.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han proposat la neteja, la reparació d’esquerdes i
pintura de la façana amb una capa de fixador i dues capes de pintura plàstica par a exteriors.
Atès que dels pressupostos sol·licitats el pintor J. Lorenzo, amb DNI xxxxxxxx, és la que
ha presentat l’oferta més econòmica.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar al pintor J. Lorenzo, amb xxxxxxx, la neteja, tapar esquerdes i pintura
de la façana exterior de la Capella de Sant Sebastià, per un import total de 847,00 €(vuitcents quaranta-set euros) 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 Tercer: Aprovació de la segona fase de millora de la seguretat i la circulació
de la carretera local de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries.
Atès que carretera local que va de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries és una
via molt utilitzada durant la temporada d’estiu ja que és l’eix que enllaça el municipi amb
les platges i amb la majoria d’establiments turístics de Sant Pere Pescador.
Atès que des dels Serveis Tècnics Municipals es va proposar la realització de diferents
actuacions de millora de la seguretat i la circulació d’aquesta carretera que es van iniciar,
en una primera fase el mes de maç d’enguany, amb la senyalització vertical de les tres
corbes més perilloses.
Atès els Serveis Tècnics Municipals han proposat una segona fase d’actuació consistent
en:
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1-Extracció i posterior instal·lació de la biona del marge dret de la corba situada a 850 m
passada l'entrada del Càmping la Ballena Alegre, direcció a Sant Martí d'Empúries.
2- Instal·lació d’una biona a la banda dreta de la corba situada a 935 m abans de l'entrada
del Càmping les Dunes, direcció a Sant Martí d'Empúries.
3- Instal·lació d’una biona a la banda dreta de la corba de 90º a l'alçada de les instal·lacions de l’activitat de paintball, direcció a Sant Martí d'Empúries.
Atès que dels pressupostos sol·licitats l’empresa Señales Girod S.L., amb NIFxxxxxxxxx,
és la que ha presentat l’oferta més econòmica.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’empresa Señales Girod., amb NIFxxxxxxxxx, el subministrament i
col·locació de les biones abas descrites per un import total de 14.789,83 €(catorze mil setcents vuitanta-nou euros amb vuitanta-tres 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 Quart: Concessió de la titularitat d’un columbari al cementiri municipal.
Examinada la sol·licitud R.E 3196/2013, de 18 de novembre, de la Sra. Maria Dolors
Cruset Vilà, per tal d'adquirir la titularitat d’un columbari del Cementiri Municipal.
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 del columbari del
Cementiri Municipal que també es detalla:
Titular
Situació del columbari
Maria Dolors Cruset Vilà
Columbari núm.B-1, de la
Illa de Sant Sebastià
Segon: Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del columbari 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 del columbari.
Quart: 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: Acord de canvi de titularitat del nínxol núm. 3 pis1r i 2n de la illa de
Santa Maria.
Examinada la sol·licitud R.E. 3259/2013, de 22 de novembre, de la Sra. Dolors Godo
Bellmàs, amb DNI xxxxxxxxx la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Concedir a la Sra. Dolors Godo Bellmàs la titularitat dels nínxols del Cementiri
Municipal que es detallen:
Titular
Dolors Godo Bellmàs

Situació dels nínxols
Nínxol núm. 3 1r Pis, Illa Santa Maria.
Nínxol núm. 3 2 Pis, Illa Santa Maria.
(Els adquireixen per herència del seu difunt pare Sr. Joan Godo Sellés).
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
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de titularitat dels nínxols.
Extrem Sisè: Sol·licitud a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat d’una
prorroga en la justificació de la subvenció concedida pel condicionament d’una
bossa d’aparcaments a la platja de Can Sopa.
Atès que en data 23 de maig de 2013 la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat
va concedir a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador un ajut de 15.200,46 € (quinze mil doscents euros amb quaranta-sis cèntims) per el condicionament de l’aparcament de vehicles
a la platja de Cal Cristià, a l’empara de l’ordre AAM/388/2012, de 23 de novembre .
Atès que previ al condicionament de les bosses d’aparcaments és necessària la cessió
per part de la mercantil Mas Cristià S.L. dels sistemes generals enfront de mar ( 2.318 m2
situats a l’extrem sud-est del càmping actual), d’acord amb l’aprovació del Pla Especial
per a ús de càmping del Càmping Àmfora, els quals seran cedits durant el primer trimestre
de 2014.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat una prorroga de 6
mesos per a justificar la subvenció concedida a l’empara de l’Ordre AAM/388/2012, de 23
de novembre .
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 Setè: 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 11 de novembre
de 2013.
Extrem Vuitè: Llicències d’obra Major.
Vistos els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos pel tècnic assessor
municipal d'obres, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, acorda concedir les llicències d'obres que es relacionen a continuació
condicionades 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
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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. 104/2012 Ampliació: Fructícola Empordà S.L. per a la construcció d’una
nau agroindustrial adossada a les naus existents a la cooperativa Fructícola Empordà per
la banda est. Data d’aprovació de la llicència d’obres expedient núm. 104/2012: 11 de
desembre de 2012. En data 22 de novembre es presenta, R.E 3264/2013, el Projecte
executiu modificat, el qual modifica paràmetres de la llicència atorgada en sessió de 11 de
desembre de 2012 i modifica el pressupost inicial. Condicions: 1- Aquesta llicència significa l’ampliació de les instal·lacions i per tant s’haurà d’adaptar la llicència d’activitats pertinent. 2- En el límit est de la propietat es plantaran una filera d’arbres per reduir l’impacte
visual de la nau.
Extrem Novè: Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de la instal·lació d’una activitat recreativa-esportiva
permanent (paintball, futbolgolf i futbito).
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Atès que els Srs. Narcís Puig Masset i Josep Maria Saló Pujol van sol·licitar la implantació
d’una activitat recreativa esportiva permanent (painball, futbolgolf i futbito) en sòl no
urbanitzable zona 10, situada al Polígon 4 parcel·la 215.
Atès que el procediment per obtenir la citada aprovació de l’activitat es regula per l’article
48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
Atès que el projecte inclou la justificació específica de la finalitat del projecte i la seva
compatibilitat amb el planejament urbanístic sectorial, l’estudi d’impacte ambiental i els
informes sectorials següents: Cultura-arqueologia, agricultura ramaderia i pesca, ACA.
Atès que durant el període d’exposició pública no es van presentar al·legacions.
Atès que la Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 2012 va aprovar amb caràcter
previ el projecte i donar-ne traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 9 d’octubre de 2013
va aprovar definitivament la sol·licitud per la instal·lació d’una activitat recreativa esportiva
permanent (painball, futbolgolf i futbito) promoguda per Narcís Puig Masset i Josep Maria
Saló Pujol i tramesa per l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, de conformitat amb el
procediment que assenyala l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, amb el benentès que es compleix les
consideracions dels informes de l’àrea de medi Natural del Departament d?agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental, les prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, i les
recomanacions de l’informe de la unitat de polítiques de paisatge de la Direcció general
d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
Atès l’informe emès pels Servis Tècnics Municipals en el sentit que:
“Condicions:
Segons l’acord de la CTU de 9 d’octubre de 2013, s’aprova definitivament la instal.lació d’una activitat recreativa-esportiva permanent
(paintball, futbolgolf i futbito) amb el benentès que es compleixin les consideracions dels informes de l’Àrea de Medi Natural del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental; les
prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua; i les recomanacions de l’informe de la unitat de polítiques de paisatge de la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme. Aquestes són les següents:
1-Àrea de Medi Natural del Dpt. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(reg.entrada 2642 de 3 d’octubre de 2012)
‘El tancat perimetral de la parcel.la no s’ajusta i la construcció existent no s’ajusta a l’article 40.4 del Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà’.
En data 18 d’abril de 2013 l’Ajuntament tramet a l’Oficina territorial d’acció i avaluació ambiental còpia de l’informe tècnic municipal on
es constata que :
-procès de legalització de l’activitat presentada.
-la llicència municipal de la tanca es va concedir anteriorment a l’aprovació del Pla especial del medi natural i del paisatge dels
Aiguamolls de l’Empordà i per tant aquesta ha de donar compliment a la normativa del PGOU de Sant Pere Pescador (zona 10).
En data 18 de setembre de 2013 es va enviar al Departament de Territori i Sostenibilitat la còpia de les llicències municipals del cobert i de la tanca.
2-Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
(reg.entrada 2642 de 3 d’octubre de 2012)
‘D’acord amb les característiques i ubicació, el projecte no està sotmès al procediment d’avaluació d’impacte ambiental en no constituir
cap supòsit previst en el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte
ambiental de projectes’.
3- Agència Catalana de l’Aigua
(reg.entrada 2896 de 10 d’octubre de 2013)
‘1. La instal.lació es vincularà als protocols d’evacuació que determini el Pla d’Actuació Municipal previst a l’INUNCAT.
2. Els terrenys hauran de donar compliment al Decret 328/1988 (annex 2) pel fet de formar part de l’àmbit superficial de l’aqüifer
superficial de la plana al.luvial del Fluvià i la Muga.
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3. L’activitat agrícola que es desenvolupa dins les instal.lacions haurà de complir, si escau, amb el Decret 220/2001, d’1 d’agost.
4. Es prohibeix tota activitat susceptible de provocar la contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en particular, acumular
residus sòlids, runes o substàncies... que puguin constituir perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn.
5. L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de l’aigua, i la imposició dels abocaments d’aigües residuals al
medi i l’autorització i ocupació, modificació del relleu o la construcció d’obres distintes a les que són objecte d’aquest informe en la
franja de terreny de
100, 00 metres confrontant les lleres públiques, es resoldran en expedients independents’.
4- Unitat de polítiques de paisatge de la Direcció Gral. d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Es recomana:
‘-Eliminar les tanques que sigui possible, per exemple la de l’aparcament.
-Plantar pollancres en la franja de 3 m de terreny lliure que queda entre la tanca perimetral i la calçada de la carretera, per filtrar la visió
de les intal.lacions, tant en el límit sud com en el límit oest.
-No impermeabilitzar la superfície de l’aparcament.
-Utilitzar on sigui possible varietats de gespa autòctona encara que grogueji, ja que necessitne menys reg i són pròpies del paisatge
mediterrani.
-Desmantellar totes les instal·lacions quan cessi l’activitat. A aquest efecte, valorar la possibilitat d’una fiança de garantia’.
Conclusions:
-Atès que la llicència de la instal·lació del paintball, futbolgolf i futbito és únicament recreativa-esportiva i no hi ha cap autorització de
restauració, la construcció de la barbacoa és únicament per a ús particular dels usuaris del paintball que utilitzen la zona de pic-nic.
-Cal aportar una garantia total de 8.000,00€ en concepte del desmentallament de les instal·lacions un cop cessi l’activitat en cas que la
propìetat no ho faci.”

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada de l’aprovació definitiva per part de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de la instal·lació d’una activitat recreativaesportiva permanent (paintball, futbolgolf i futbito) en sòl no urbanitzable zona 10, situada
al Polígon 4 parcel·la 215, i adopta el següent ACORD:
Primer: Atès l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics Municipals, els promotors de
l’activitat recreativa esportiva permanent (painball, futbolgolf i futbito) Sr. Narcís Puig Masset i Sr. Josep Maria Saló Pujol han d’aportar un aval de 4.600,00 € (quatre mil sis-cents
euros) per a garantia que les instal·lacions es desmantellaran en cas que cessi l’activitat..
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 Desè: Informació sobre la proposta realitzada pels Serveis Social en referència a un enterrament de beneficència.
Atès que els Serveis Socials del SBAS de Sant Pere Pescador han donat entrada a
aquest Ajuntament, R.E. 3251/2013, de 22 de novembre, d’una proposta d’enterrament de
beneficència.
Atès que segons la proposta redactada per la treballadora social de suport a la dependència del SBAS de Sant Pere Pescador, es tracta d’una família amb una situació socioeconòmica que no els permet costejar les despeses d’enterrament.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador té reservat nínxols de la seva titularitat per
a casos d’urgència i/o beneficència.
Atès que per part dels Serveis Socials del SBAS de Sant Pere Pescador també s’ha
sol·licitat la col·laboració de l’Ajuntament per a la realització dels treballs de paleteria propis per donar sepultura.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer: Cedir l’ús del nínxol núm. 18 baix Departament oest del cementiri municipal a la
família de la Sra.xxxxxxxxxxxxx. La cessió es fa per un termini de cinc anys a comptar des
de la data d’enterrament, una vegada transcorregut aquest termini l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador recuperarà l’ús de l’esmentat nínxol.
Segon: Encarregar a la Brigada d’Obres i Serveis municipal els treballs de paleteria
corresponents a la sepultura.
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 Onzè: Informació sobre la proposta realitzada pel Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya per tenir a una persona a la Brigada Municipal de serveis que realitzi treballs en benefici de la comunitat.
S’informa als assistents de la proposta efectuada pel Departament de Justícia de
Catalunya en el sentit d’acollir el Sr.xxxxxxxxxx, veí de Sant Pere Pescador, per a la
realització de treballs comunitaris, substitutius de pena, al nostre Ajuntament. En concret,
la durada total d’aquests treballs ha d’ésser de 36 dies, a raó de quatre hores diàries.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Que el Sr.xxxxxxxxxxxx, veí de Sant Pere Pescador, pugui realitzar els treballs
comunitaris substitutius de pena a la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador.
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 Dotzè: Aprovació d’una addenda al conveni signat amb la Creu Roja per la
coordinació i el finançament del transport adaptat.
Atès que en data 1 de setembre de 2010 es va signar un conveni de cooperació entre la
Creu Roja Espanyola a Figueres i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a la coordinació i el finançament del transport adaptat, el qual en el seu punt VII diu que el conveni es
prorroga tàcitament per anys naturals, sense necessitat de previ avís, si cap de les dues
parts manifesten la seva voluntat en contra abans de dos mesos al seu venciment.
Atès que la Creu Roja Espanyola a Figueres ha presentat al nostre Ajuntament R.E.
3239/2013, de 20 de novembre, una addenda al conveni vigent signat, modificant el punt
núm. III en el sentit que l’aportació de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador al servei de
transport adaptat de dos persones a la Fundació Privada Altem per a l’exercici 2013/2014
serà de 4.019 € (quatre mil dinou euros) exempt d’IVA.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar l’addenda de modificació del punt III del conveni subscrit entre la Creu
Roja Espanyola a Figueres i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per la coordinació e el
finançament del transport adaptat a la Fundació Privada Altem.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem Tretzè: Sol·licitud per part de “La Asociación de enfermos y donantes de
órganos para transplantes”d’una ajuda i autorització per a poder realitzar una campanya.
Atès que la “Asociación de enfermos y donantes de órganos para transplantes” ha
sol·licitat a aquest Ajuntament, R.E. 3041/2013, de 28 d’octubre, autorització per poder
realitzar una campanya per la captació de donants d’òrgans par a transplantaments i
col·laboradors en els municipi de Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar a la “Asociación de enfermos y donantes de órganos para transplantes”
per a realitzar una campanya de captació de donants d’òrgans i col·laboradors.
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 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 relacionen a continuació:
Proveïdor
15/11/2013
15/11/2013
25/112013
25/11/2013

xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

Import
83,65
97,75
437,99
27,75

12/11/2013

SERSALL: TAXA JARDINERIA

873,44

12/11/2013

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA AMB POP

555,90

12/11/2013

SERSALL: VIATGE MULTILIFT CAIXA

465,03

12/11/2013

COPI OLOT: MATERIAL VARI AJUNTAMENT

214,69

12/11/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES AR-5316

52,10

12/11/2013

E.S. SANCEHZ MUÑOZ SA, GASOIL COTXES

37,26

12/11/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

14,81

12/11/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES AR-M351U

63,75

12/11/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

30,19

12/11/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES COLOR

12/11/2013

CANON: MODUL MEMORIA DDR3 2 GB

33,13

12/11/2013

EMPURIES OIL: GASOIL VEHICLES

86,70

12/11/2013

MATERIALS SANT PERE, CEMENTIRI, VIERTETAGUA

15,04

12/11/2013

CORREOS: FACTURACIO MES D'OCTUBRE

600,73

13/11/2013

CANON,DOMINI PER 5 ANYS SEUSANTPERE.CAT

242,00

18/11/2013

BIGAS ASSESSORIA: CONFECCIO I PERSONALITZACIO CONTRACTE

117,13

18/11/2013

LILTH GRAFIQUES: CARTES I SOBRES

794,97

18/11/2013

MOVISTAR

86,82

18/11/2013

MOVISTAR

191,81

18/11/2013

MOVISTAR

18,12

18/11/2013

GROS MERCAT: MATERIAL VARI LLAR INFANTS

125,96

18/11/2013

EXPANSIVA SEGUR: QUOTA ANUAL REPT. AJUNTAMENT

275,88

18/11/2013

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA. CASTELLO

282,23

260,21
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18/11/2013

ENDESA, POL: 401680206 ESCOLA PISTA I MODULS

544,80

18/11/2013

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

828,64

18/11/2013

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

443,01

18/11/2013

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

780,66

18/11/2013

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

948,69

18/11/2013

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

450,97

18/11/2013

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR D'INFANTS

499,81

18/11/2013

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

18/11/2013

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

18/11/2013

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

18/11/2013

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

225,16

18/11/2013

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA
NORD

231,68

18/11/2013

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

524,31

18/11/2013

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

11,41

18/11/2013

GIROD: SENYALS

53,89

19/11/2013

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

11/11/2013

J. ENRIQUE MORCILLO MOCHA, REPARACIO VEHICLE

22/11/2013

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR OCTUBRE

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS

137,19

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLA

274,02

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

25/11/2013

ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA

136,52

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

445,50

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

55,85

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI METGE

187,05

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

23,96

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

90,65

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLA

308,04

25/11/2013

ENDESA 403412613 DELICIES 56-BOMBEIG

213,98

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. SANT ANTONI

33,35

25/11/2013

ENDESA POL: 40034125154 PIS 4 VENTS

64,64

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO RAJOLERIA

276,21

25/11/2013

ENDESA, POL: 401805064 ENLLUMENAT CAMP CLOS

813,33

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU

278,94

25/11/2013

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

152,27

21/11/2013

AGUSTI BADOSA, DESPESES VISITA SR. ESTANYOL MEDI NATURAL

20,60

25/11/2013

JOAN ANDREU FUSTER, REF. PALS QUATRE VENTS

30,25

25/11/2013

JOAN ANDREU FUSTER, REF. ESCOLA VIDRE ARMAT

64,74

25/11/2013

JOSEP M AGRUIRRE,

25/11/2013

BAR RUKI, CLOENDA FESTIVAL MUSICA

93,50

25/11/2013

MATERIALS SANT PERE: LLOGYER MAQUINARIA I ALTRES

85,29

25/11/2013

METERIALS SANT PERE: ARIDS I GARVIDA PANOT

25/11/2013

MATERIALS SANT PERE: MATERIAL VARI

150,46

25/11/2013

SANTAULARIA: TANCAMENT PARCS INFANTILS

381,63

25/11/2013

VODAFONE

69,51

25/11/2013

JOAN ANDREU FUSTER: REALITAR PUNTA ALS PALS

24,20

25/11/2013

MECANITZATS I MUNTATGES: REPARAR PILONA C. MAJOR

INFORME JURIDIC FLUVIANAUTIC

81,06
93,06
1.053,56

584,08
289,00
7.105,94

73,60

2.722,50

3,74

336,30
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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

10

