Ref. 02/2014

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 3 de febrer de 2014
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 13 de gener de 2014.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 13 de gener de
2014, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem Segon: Acord de canvi de titularitat del nínxol núm. 4 pis 3r departament
Oest.
Examinada la sol·licitud R.E. 320/2014, de 29 de gener de 2014, subscrita pel Sr. Josep
Godo i Vilardell, amb DNI xxxxxxxxx, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Concedir al Sr. Josep Godo Vilardell la titularitat del nínxol del Cementiri Municipal
núm. 4, 3r. pis del departament Oest, que fins a la data n’era titular el seu difunt pare, En
Narcís Godo i Miquel.
Segon: Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol l'obligació del
seu titular 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.
Extrem Tercer: Acord d’aprovació de la millora de la senyalització vertical de la urbanització Mas Sopas.
Atès que des dels Serveis Tècnics Municipals s’ha proposat un seguit d’actuacions per a
millorar la senyalització vertical de la urbanització Mas Sopas consistents en la renovació
de la senyalització direccional, stops i plaques de carrers.
Atès per tal han sol·licitat diversos pressupostos per la compra d’aquesta senyalització i
l’empresa Señales Girod S.L. és la que ha presentat l’oferta més avantatjosa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’empresa Señales Girod S.L., amb NIF xxxxxxxxxx, la senyalització
vertical per l’urbanització Mas Sopas , per un import de 1060,03 Euros (mil seixanta euros
amb tres cèntims).
Segon: Autoritzar l'alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem Quart: Acord d’aprovació de la proposta de noves bosses d’aparcaments
fora del domini públic marítim-terrestre i d’ordenació de la circulació a les platges
de Sant Pere Pescador.
Atès que en data 3 de gener de 2013 el Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà va fer
arribar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador (R.E. 17/2013) els plànols de la proposta
d’ubicació de noves bosses d’aparcaments fora del domini públic marítim-terrestre i
d’ordenació de la circulació a les platges de Sant Pere Pescador.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han elaborat una proposta que serveixi com a
document de treball per a la ubicació de bosses d’aparcament amb usos de caràcter
temporal/estacional al llarg de les platges de Sant Pere Pescador que ordenin, regulin,
controlin i restringeixin els accessos dels vehicles motoritzats.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el document de treball elaborat pels Serveis Tècnics Municipals i donarne trasllat al Serveis Territorials de Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural i al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà per la
seva valoració.
Segon: Autoritzar l'alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Cinquè: Proposta de reparació del parallamps de l’Església Parroquial.
Atès que el parallamps situat al campanar de l’Església parroquial es troba fet malbé i
necessita una reparació urgent.
Atès que es voldria aprofitar la reparació del parallamps per a millorar la situació i
subjecció del mastil de la senyera situada a dalt del campanar.
Atès que l’enginyer municipal ha proposat juntament amb l’empresa encarregada de la
reparació del parallamps, Quibac, S.A., la col·locació d’un màstil en el centre del
campanar d’on penjaria la senyera i en la part mes alta s’hi situaria el parallamps.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’empresa Quibac, S.A., amb NIF xxxxxxxx, la reparació i col·locació
del parallamps al cap damunt del màstil que es col·locarà al centre del campanar i on,
també s’hi penjarà la senyera.
Segon: Aprovar la despesa de 976,01 € (nou-cents setanta-sis euros amb un cèntim) IVA
no inclòs, que s’aplicarà a la partida 17/2013 Reparació de maquinària, del pressupost de
despeses 2014.
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 Sisè: Aprovació inicial del “Pla d’acció per a l’energia sostenible” (PAES) de
Sant Pere Pescador.
Ates que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en sessió del dia 26 d’abril de
2013 va aprova fer seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per al
2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.
Atès que també es va comprometre a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un
termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte.
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Atès que l’enginyer municipal, Sr. Narcís Juny Espelt, ha redactat el Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible (PAES).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi de Sant Pere Pescador.
Segon: Ratificar aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri.
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 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 13 de gener de
2014.
Extrem Vuitè: 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
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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. 54/2013: A Josep Font Agulló per a la reforma interior d’un habitatge situat al camí xxxxxxxxxxxxx. Condicions: 1- Cal aportar una fiança de 1.542,64 € 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 aportar una fiança de 277,00 € per tal de garantir la
reposició dels elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres. 3Abans de l’inici d’obres: -Cal donar avís previ als serveis tècnics municipals. 4- S’ha de
demanar llicència d’obres menors per: L’execució de pou, ocupació de via pública, connexió amb la xarxa de clavegueram... 5- Qualsevol modificació en el projecte que comporti
un canvi substancial d’aquest s’haurà d’aportar nova documentació a l’Ajuntament.
Extrem Novè: Proposta econòmica per a la contractació d’uns serveis professionals
externs per a la realització d’un estudi de costos justificatiu de l’Ordenança Fiscal
de recollida de residus.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha estimat oportú realitzar un estudi econòmic de la taxa d’escombraries.
Atès que des de les Serveis econòmics de l’Ajuntament s’ha proposat l’economista Ernest
Ruiz per la seva experiència com a Interventor de l’Ajuntament de Roses i com expert en
el finançament dels municipis turístics.
Atès que el Sr. Ruiz ha fet una proposta de serveis professionals per valor de 1.198 € (mil
cent noranta-vuit euros) IVA inclòs.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’acord següent:
Primer: Encarregar a l’economista Ernest Ruiz un estudi de costos i una memòria econòmica de la taxa d’escombraries.
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.
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Extrem Desè: Aprovació del Padró d’Impostos sobre Vehicles de Tracció Mecànica
2014.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’acord següent:
Primer: Aprovar inicialment el Padró Fiscal de l’Impost sobre els Vehicles de Tracció
Mecànica corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2014, el qual importa un total de
144.089,83 € (Cent quaranta-quatre mil vuitanta-nou euros amb vuitanta-tres cèntims).
Segon: Sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies i, si un cop acabat el
mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui aprovat definitivament
sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
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 Onzè: Sol·licitud de bonificació 100% de quota de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica per a un vehicle d’una antiguitat superior a 25 anys propietat del
Sra. Laia Zoe Vitón Gonzàlez.
Atès que la Sra. Mercedes Rosario Gonzàlez Sànchez actuant en representació de la
seva filla Laia Zoe Vitón Gonzàlez ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm. 193/2014,
de 22 de gener) l’aplicació d’una bonificació del 100% de la quota de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) sobre un vehicles de la seva propietat, tenint en
compte que té més de vint-i-cinc anys d’antiguitat; i
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 a la Sra. Laia Zoe Vitón Gonzàlez una bonificació del 100% de la quota de
l’IVTM corresponent a la Moto Honda Dresda 900SS de la seva propietat matrícula
xxxxxxx.
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 Dotzè: Aprovació del calendari del contribuent 2014.
d’impostos i taxes, donant facilitats pel fraccionament del pagament de l’Impost sobre
Bens Immobles de Naturalesa Urbana als contribuents que tinguin domiciliats els seus
tributs.
La Junta de Govern Local adopta l’ACORD d’aprovar el calendari del contribuent dels
diversos impostos i taxes municipals per a l’exercici econòmic de l’any 2014, d’acord amb
la següent transcripció:
IVTM: Cobrament Febrer-Març. Per aquells contribuents que tinguin els impostos
domiciliats es passarà el rebut al banc el darrer dia del mes de Març.
IBI Urbana: Cobrament Abril-Maig. Per aquells contribuents que tinguin els impostos
domiciliats es passarà el rebut al banc: 60% darrer dia del mes de Maig, 40% darrer dia
del mes d’Octubre.
Taxes: Cobrament Juny-Juliol. Per aquells contribuents que tinguin els impostos
domiciliats es passarà el rebut al banc el darrer dia del mes de Juliol.
IBI Rústega: Cobrament Setembre-Octubre. Per aquells contribuents que tinguin els
impostos domiciliats es passarà el rebut al banc el darrer dia del mes d’octubre.
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Extrem Tretzè: Acord sobre el canvi del sistema de pagament als proveïdors de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix que el període de pagament per al sector públic es de com a màxim de
trenta dies.
Atès que per donar compliment a aquest període d trenta dies s’ha de modificar l’actual
sistema de pagament a proveïdors utilitzat per l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que els Serveis Econòmics de l’Ajuntament han proposat com a nou sistema de pagament que les factures aprovades per la Junta de Govern Local es paguin el mes següent a la sessió i en cap cas deixant passar el període de trenta dies.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el nou sistema de pagament a proveïdors consistent en realitzar els pagaments per factures aprovades per Junta de Govern Local de tal manera que el temps
transcorregut entre l’aprovació i el pagament no sigui superior a trenta dies.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Catorzè: Adhesió al Pla Agrupat de Formació per l’Ocupació de les Entitats
Locals pel 2014, promogut per l’Associació de Municipis de Catalunya, i les
Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona.
Atès que des de l’Associació de Municipis d Catalunya i les Diputacions de Girona, Lleida i
Tarragona s’ha iniciat la campanya d’adhesió al Pla Agrupat de Formació per l’Ocupació
de les Entitats Locals pel 2014.
Atès que s’ha valorat positivament l’adhesió del nostre Ajuntament a aquest Pla, la Junta
de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer: Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador al Pla Agrupat de
Formació per l’Ocupació de les Entitats Locals que promou l’Associació Catalana de
Municipis i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord
Extrem Quinzè: Acord de col·laboració econòmica amb la Fundació Esclerosis
Múltiple.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar a la Fundació Esclerosis Múltiple una ajuda de 100 Euros (Cent euros) per
tal que la destinin a la lluita per l’esclerosi múltiple en el mac de la campanya MULLA’T
PER L’ESCLEROSIS 2014.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
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ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem Setzè: Proposta d’adhesió parcial a les al·legacions presentades per
l’Associació de Càmpings de Girona a la modificació del Pla director urbanístic del
sistema costaner (PDUSC 1) i del Pla director urbanístic dels àmbits del sistema
costaner integrats per sectors del sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial
aprovat (PDUSC 2).
Atès que l’Associació de Càmpings de Girona ha fet arribar a aquest Ajuntament les
al·legacions que com associació presenten a l’aprovació inicial de la modificació del Pla
director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl
urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2), relativa a la modificació i a la
unificació de les normes urbanístiques d’ambdós instruments.
Atès que han sol·licitat que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’adhereixi a les seves
al·legacions.
Atès que una vegada estudiada la proposta de l’Associació de Càmpings de Girona, els
serveis tècnics i jurídics municipals han proposat ‘adhesió parcial a algunes de les
al·legacions presentades per l’Associació:
“Primer: Sol.licitud de classificació en C2 i C3.
El PDUSC-2 defineix uns sectors com a sòls no urbanitzables costaners C1. Es tracta d’uns espais que per la seva posició territorial
s’han de protegir i preservar de qualsevol transformació i desenvolupament urbà, i que per caràcter general no s’admet l’ús d’acampada
sens perjudici del que estableix la disposició transitòria.
Aquesta fet comporta una discriminació entre els càmpings classificats en C1 i els càmpings classificats en C2 i C3.
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’adhereix a la petició de l’Associació de Càmpings de Girona en la qual sol·licita que la
Modificació del PDUSC en tràmit estableixi una única classificació obligatòria de C2 i C3, en funció de si el càmping està situat dins o
fora la franja de 500 metres des de la línia maritimoterrestre, per tal d’equiparar realitats urbanístiques i usos i activitats similars dins el
mateix terme municipal, evitant fer greuges comparatius.
Quart: Reclamació en relació amb la Modificació del tractament dels càmpings en els parcs naturals.
La Modificació del PDUSC preveu la unificació dels terrenys destinats a l’ús d’acampada dins el sòl no urbanitzable costaner CPEIN,
C1, C2 i C3, malgrat no canviar-ne la nomenclatura.
L’Associació de Càmpings de Girona també sol·licita que hi hagi una homogeneïtzació de les normatives que afecten aquests àmbits
(PDUSC i Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, per exemple). L’Ajuntament de
Sant Pere Pescador també s’adhereix a aquesta al·legació, tant pel principi de seguretat jurídica i de jerarquia normativa com per poder
tramitar els Plans Especials i autoritzar segons quines llicències d’obres que fan referència, sobretot, a ampliacions de les edificacions i
instal·lacions existents, d’una manera coherent, evitant contradiccions en les diferents normatives existents que se sobreposen i que
poden acabar sent d’impossible compliment o, com a mínim, de difícil interpretació i aplicació.
Sisè: Informes desfavorables en el procés d’avaluació ambiental per espais limítrofs als parcs naturals.
L’Associació de càmpings al·lega que els Plans Especials són els instruments de planejament urbanístic derivat que desenvolupen les
determinacions i paràmetres fixats en els Planejaments Generals en relació amb l’ampliació de càmpings.
Així doncs, l’Associació de Càmpings de Girona al·lega que els Plans Especials tramesos pels càmpings no siguin avaluats per la
Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge i per la Direcció General de Medi Natural, ja que
en algun cas concret han imposat criteris com ara la reducció de l’àmbit d’ampliació per qüestions mediambientals.
Creiem que, en qualsevol cas, el tràmit d’avaluació ambiental hauria de respectar sempre els àmbits d’ampliació delimitats aprovats pel
PGOU vigent, que ja va passar en el seu moment el tràmit d’avaluació ambiental, tenint-se aleshores en compte els informes sectorials
corresponents quan el PGOU va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme. L’avaluació ambiental no hauria de
replantejar noves delimitacions d’àmbits o usos perquè aquesta no és la seva funció ni competència.”

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Presentar a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya l’adhesió parcial de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a les
al·legacions presentades per l’Associació de Càmpings de Girona a la modificació del Pla
director urbanístic del sistema costaner.
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 Dissetè: Aprovació dels criteris i bases d’execució per a l’atorgament de
subvencions a les entitats, associacions, clubs esportius i grups estables locals de
Sant Pere Pescador per al 2014.
Atesa la conveniència de fixar uns criteris per regir l’assignació de les subvencions que
anualment atorga el nostre Ajuntament a les entitats, associacions, clubs esportius i grups
estables locals de Sant Pere Pescador per al 2014.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar l’establiment dels criteris que han de servir de base per a l’atorgament per
part de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de les subvencions anuals a les entitats,
associacions, clubs esportius i grups estables locals del nostre municipi, els quals són els
següents (l’ordre no estableix cap prioritat o ponderació):
1)
2)
3)
4)

Número de socis.
Interès municipal i públic de l’activitat o acte que s’organitza.
Massa social i públic a la que es dirigeixen les activitats o actes que es realitzen.
Antiguitat de l’entitat, associació, club esportiu i grup estable local (aquí s’hi inclou
l’antiguitat de l’activitat o acte que se subvenciona, també).
5) Pròpia naturalesa de l’activitat o acte que se subvenciona pel que fa a la despesa i
recursos necessaris.
6) Voluntariat que participa en aquestes activitats o actes de manera desinteressada.
7) Col·laboració i/o participació de les entitats, associacions, club esportius i grups estables locals en les activitats o actes organitzats per altres entitats, associacions,
clubs esportius i grups estables locals.
8) Foment de les festes, tradicions i cultura populars catalanes.
9) Foment dels jocs, la pràctica fisicoesportiva, l’esport de base i de formació, i
l’esport de competició.
10) Col·lectius amb característiques especials i singulars.
Segon: Aprovar les bases d’execució per a l’atorgament per part de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador de les subvencions anuals a les entitats, associacions, clubs esportius i
grups estables locals del nostre municipi, les quals són les següents:
“Les entitats, associacions, clubs esportius o grups estables locals que vulguin optar a una
subvenció hauran de fer la corresponent sol·licitud durant el 1r trimestre de l’any
(31/03/2014) per al qual se sol·licita la subvenció, presencialment per escrit a l’Ajuntament,
a través de l’e-Tram, o bé telemàticament mitjançant qualsevol altre possibilitat que ofereixin les noves tecnologies, especificant la quantitat, l’objecte, el concepte, l’acte o l’activitat
per a la qual es demana la subvenció.
La justificació de l’import concedit es podrà fer com a molt tard fins a finals del mes de
desembre (31/12/2014) de l’any en curs, amb la presentació de les corresponents factures
originals i l’estat de comptes de l’entitat.
No es farà efectiu l’ingrés de la subvenció fins que s’hagi justificat la totalitat de la quantitat
concedida. En tot cas, només es farà efectiva la part proporcional degudament justificada.
Amb caràcter general, els ingressos d’aquestes subvencions es faran durant el mes de
juny i amb caràcter extraordinari el pagament es farà el mes de desembre per aquelles
entitats que no els sigui possible justificar la subvenció abans. Amb caràcter extraordinari
també es podran sol·licitar bestretes, prèvia justificació i acreditació dels motius, que
seran degudament argumentats i motivats en la sol·licitud.”
Tercer: 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 Divuitè: Acord per a l’atorgament de subvencions a les entitats,
associacions, clubs esportius i grups estables locals de Sant Pere Pescador per
l’anualitat 2014.
Atesa la conveniència de donar un suport econòmic a les diverses entitats, associacions,
clubs esportius i grups estables locals del nostre municipi per tal que puguin portar a terme adequadament els seus objectius durant l’any 2014.
Atesos els criteris per a l’assignació de subvencions a les entitats, associacions, clubs
esportius i grups estables locals de Sant Pere Pescador per al 2014, aprovats per la Junta
de Govern Local.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar a les entitats associacions, clubs esportius i grups estables locals de Sant
Pere Pescador les subvencions econòmiques que s’especifiquen a continuació per tal
d’ajudar-les a fer front a les despeses que comportarà la seva activitat en el transcurs de
l’anualitat de 2014:
Entitat

Import

Futbol Club Sant Pere:
Associació d’amics del Carnaval:
Club Voleibol Sant Pere:
Associació d’amics de la sardana:
Associació d’amics del cavall:
Marxaires del Baix Fluvià:
Associació coral Les Veus del Fluvià:
Agrupació teatral Elenc Santperenc:
Grup de dones del Taller El Didal:
Associació d’amics dels escacs:
Associació de Jubilats La Rectoria:
Associació de caçadors La Guatlla:
Associació foment noves tecnologies (AFINTEC):
Associació de dones africanes:

5.950 €
3.150 €
2.200 €
2.000 €
1.000 €
990 €
900 €
900 €
760 €
760 €
600 €
300 €
250 €
200 €

Total: 19.960 €
Segon: Establir que el pagament d’aquestes subvencions es faci amb càrrec a la partida
pressupostària “Subvencions a les entitats locals” 33/468 del pressupost municipal de
despeses per al 2014, la qual importa un total de 20.000 €.
Extrem Dinovè: Concessió d’una subvenció extraordinària al Futbol Club Sant Pere.
Atès que el Futbol Club Sant Pere ha realitzat unes obres de millora de la pavimentació
del camp de futbol consistents en formigonar l’entorn del bar, darrera les grades i un petit
tram de la entrada per a vianants.
La Junta de Govern Local acorda:
Primer: Concedir al Futbol Club Sant Pere una subvenció extraordinària per a fer front a
les despeses corresponents a la millora del paviment de l’entorn del bar, el de darreres les
grades i un petit tram de l’entrada per a vianants, per un import de 1.990 euros (mil nou9
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cents noranta euros)
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 Vintè: Donar compte del Decret d’Alcaldia referent a l’increment del
complement de productivitat del treballador Jordi Berja Cuerva.
S’informa als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es transcriu a
continuació:
“ANTECEDENTS:
Atès que el Sr. Jordi Berja Cuerva, amb DNI:xxxxxxxxxx, peó de la Brigada d’Obres i
Serveis d’aquest Ajuntament, ha assumit noves responsabilitats dins l’organització del
servei, realitzant tasques pròpies d’un oficial.
Atès que des de l’Àrea de Gestió de Planificació Territorial s’ha cregut convenient retribuir
aquestes noves responsabilitats mitjançant un complement de productivitat de 150 € (cent
cinquanta euros).
FONAMENTS DE DRET:
Atès l’article 21.1 h) de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local
RESOLC:
Primer: Incrementar 150 € (cent cinquanta euros) bruts mensuals el complement de
productivitat del treballador de la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador Sr. Jordi Berja Cuerva, amb efectes a la nòmina del mes de gener de 2014.
Segon: Notificar el present Decret a l’interessat i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador.
Tercer: Donar-ne compte a la propera Junta de Govern Local
Sant Pere Pescador, 30 de gener de 2014”
Extrem Vint-i-unè: 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

15/01/2014 XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

71,78

15/01/2014 XXXXXXXXXX GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

59,50

22/01/2014 XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

262,50

23/01/2014 XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

1187,58

23/01/2014 XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

234,15

23/01/2014 XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

208,35

23/01/2014 XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

190,27

23/01/2014 XXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
22/01/2014 SERSALL: SERVEI MENSUAL NETEJA

235,42
15.835,94

22/01/2014

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA AMB POP

555,90

22/01/2014

SERSALL: TAXA JARDINERIA

579,15

22/01/2014

SERSALL: VIATGE MULTILIFT

372,02

22/01/2014

SERSALL: SERVEI DE RECOLLIDA D'ESTRIS

537,66

24/01/2014

MATERIALS SANT PERE: ARIDS I HORES TORO

24/01/2014

MATERIALS SANT PERE: TORNILLO

24/01/2014

AQUALIA, PIS QUATRE VENTS

20,97
2,01
33,09
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24/01/2014

MULTISERVEIS CLARANA SL, RETROEXCAVADORA

653,40

24/01/2014

M. GUINART,S.A.: GUANTS I COLLS REIS

422,00

24/01/2014

PERNILS MAROBEN: PALETA IBERICA CEBO

153,34

24/01/2014

PERNILS MAROBEN: PAELTA IBERICA

920,04

24/01/2014

PERNILS MAROBEN: PALETA IBERICA CEBO

24/01/2014

CASA DARNES: LOTS DE NADAL

29/01/2014

CONSELL COMARCAL, ABOCADOR DESEMBRE

31/01/2013

SARFA, SERVEI LLANÇADERA JULIOL 2013

412,50

14/01/2014

CARRERA AUTO TALLER:REPARACIONS TATA

784,56

15/01/2014

MARC PERXAS, QUILOMETRATGE A GIRONA RECOLLIR TROFEUS

17,00

15/01/2014

ENDESA, POL: 401656654 ONZE DE SETEMBRE CAMP DE FUTBOL

757,40

23/01/2014

BELTRAN RAMIREZ SA QUOTA MANTENIMENT LLOGUER FONT

377,52

22/01/2014

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

23/01/2014

ASSOC. CATALANA DE MUNICIPIS, QUOTA SOCI 2014

526,00

23/01/2014

JORDI MARTI DEULOFEU, VISITA FITUR MADRID

153,30

23/01/2014

ABSIS: CONTRACTE MANTENIMENT 2014

23/01/2014

WOLTERS KLUVER: SUBSCRIPCIO

23/01/2014

CEPSA, QUATRE VENTS

23/01/2014

GARDEN SANT PERE: FLORS DURANT L'ANY 2013

23/01/2014

ARIDS CURANTA: RUNES ABOCADOR

23/01/2014

LAVANDERIA EL CISNE: NETEJAR ROBA REIS

24/01/2014

E.S. SANCHEZ MUÑOZ: GASOIL C

24/01/2014

DAVID SANGLAS: DESPESES VARIES MONT, HIPERDECO,...

24/01/2014

IDEF ADVOCATS: ASSESSORAMENT JURIDIC MES NOVEMBRE

24/01/2014

MOVISTAR AJUNTAMENT

235,19

24/01/2014

MOVISTAR AJUNTAMENT

83,15

24/01/2014

MOVISTAR LLAR D'INFANTS

47,53

24/01/2014

MOVISTAR CASAL AVIS

47,53

24/01/2014

MOVISTAR CASAL

18,12

24/01/2014

MOVISTAR BIBLIOTECA

47,94

24/01/2014

MOVISTAR, DISPENSARI

63,98

24/01/2014

VODAFONE

710,78

24/01/2014

VODAFONE

49,44

24/01/2014

MATERIALS SANT PERE: MATERIAL VARI REIS

74,80

24/01/2014

MATERIALS SANT PERE: RAPID

24/01/2014

MATERIAL SANT PERE: MATERIAL VARI

24/01/2014

ADOLF ROMERO. REF.: CENTRE CIVIC

2.117,50

24/01/2014

ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE: SELVATANA

6.050,00

24/01/2014

ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE:COBLA SELVATANA

1.000,00

24/01/2014

MUSICS DE GIRONA: ACTUACIO GRUP QUE TAL

1.815,00

24/01/2014

MUSICS DE GIRONA: ACTUACIO MITJANIT

4.114,00

24/01/2014

ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE:COBLA ROSSINYOLETS

24/01/2014

COMERCIAL BORRELL: MATERIAL VARI

24/01/2014

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR D'INFANTS

487,18

24/01/2014

ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI METGE

408,23

24/01/2014

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

611,73

24/01/2014

ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

198,49

24/01/2014

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

562,47

24/01/2014

ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLA

24/01/2014

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA NORD

38,34
194,92
5.008,08

63,62

12.651,58
577,17
14,57
5.030,55
60,26
269,81
1.819,24
567,96
1.089,00

5,97
64,43

750,00
1.229,08

61,31
228,15
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24/01/2014

ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA

24/01/2014

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

120,61

24/01/2014

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO

288,15

24/01/2014

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

539,18

24/01/2014

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

21,05

24/01/2014

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

93,73

24/01/2014

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

28/01/2014

FERRER&OJEDA, RESPONSABILITAT CIVIL

24/01/2014

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

24/01/2014

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

24/01/2014

ENDESA, POL: 401680206 ESCOLA PISATA I MODULS

24/01/2014

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

28/01/2014

JACQUELINE DELCOS, LLOGUER PARQUING

24/01/2014

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

24/01/2014

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

24/01/2014

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

24/01/2014

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

84,34

24/01/2014

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

77,34

24/01/2014

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS

485,60

24/01/2014

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

983,32

24/01/2014

PRODIUR SPORTS SL: CISTELLES BASKET

1.432,38

24/01/2014

RETOLS EMPORDA: FESTA MAJOR LONES

394,46

24/01/2014

JOAN ANDREU FUSTER SL, CENTRE CENTRE AJUSTAR PORTA

495,18

24/01/2014

CANON: SYMC SYSTEM RECOREY SERVER 2013

24/01/2014

AQUALIA, CAMIO RATA

29/01/2014

BAR LIDO, TICKET BERMUT DEPEDIDA MOSSÈN

193,00

30/01/2014

LOCALRET: QUOTA 2014

237,39

30/01/2014

ANA ISERN FONT, REUNIÓ BARCELONA 27/1/14

30/01/2014

MOVISTAR AJUNTAMENT

30/01/2014

SERSALL, ASSEGURANÇA 34 CONTENIDORS

30/01/2014

ASCENSORS SERRA: SERVEI MANTENIMENT AJUNTAMENT

324,84

30/01/2014

AGUSTI BADOSA: REUNIO DINAR JORDI SARGATAL 22/01/14

33,50

30/01/2014

GAM MAQUINARIA: CANO DE CALOR GASOIL FESTA MAJOR

496,29

30/01/2014

GAM MAQUINARIA: GRUP ELECTROGEN FESTA MAJOR

802,31

30/01/2014

UNIVERSAL GAS WORKS: REF. PAVELLO

30/01/2014

BELTRAN RAMIREZ: REFRESC AIGUA SANT ANIOL ESCOLA

31/01/2014

CARME VICH PASCUAL: HONORARIS MES DE GENER

30/01/2014

JORDI MARTI DEULOFEU, DESPESES VIATGE MADRID

31/01/2014

SONJA ELKE HERTE: CLASSES TAIXI MES DE GENER 2014

180,00

03/02/2014

CENTRE MEDIC HOLSITIC, IOGA MES DE GENER

240,00

03/02/2014

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM FEBRER

242,00

31/01/2014

SERMADA,S.L.: DINARS I BERENARS LLAR D'INFANTS

809,45

31/01/2014

ENDESA 403412613 DELICIES-56 BOMBEO

158,07

31/01/2014

ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. SANT ANTONI

30,52

31/01/2014

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU

356,41

30/01/2014

FLECA CARRERAS, PASTA DE FULL FESTA MAJOR ESCACS

18,50

30/01/2014

PIZZERIA ERIC: DESPESES GRUP NO PROBLEMO. ACTUACIO

88,30

31/01/2014

JOAN ANDREU FUSTER. CENTRE CIVIC CANVAIR VIDRE

31/01/2014

COPI OLOT: MATERIAL VARI

31/01/2014

ABSIS: PROJECTE IMPLANTACIO SEU ELECTRONICA 15 PAGAMENT

10,72

232,24
3.809,02
616,46
1.178,94
732,07
887,81
1.900,00
564,61
1.397,72
904,73

106,44
1.310,96

21,20
379,34
1.250,00

3.297,36
57,09
2.537,95
86,60

302,20
282,91
1.003,33
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31/01/2014

ENTORN URBA: GRAO DE FUSTA TRACTADA + 2 ANGULARS

502,15

31/01/2014

JOAN ANDREU FUSTER, REF 5 ESCALONS

174,63

31/01/2014

OFICINA I ARXIU, MUNTATGE MAMPARES SERVEIS SOCIALS

31/01/2014

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

31/01/2014

ENDESA, POL: 401656635 BOMBA AIGUA C. ALBERA

31/01/2014

ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO BOMBEIG RAJOLERIA

306,89

31/01/2014

ENDESA POL: 40034125154 PIS 4 VENTS

122,61

31/01/2014

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

174,25

31/01/2014

ENDESA, POL: 401680244 BOMBA AIGUA MAS SOPES

464,70

31/01/2014

BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC

31/01/2014

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLA

397,11

31/01/2014

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

295,82

04/02/2014

ENDESA, POL: 401805064 ENLLUMENAT CAMP CLOS

915,24

22/01/2014

ASSOCIACIO MESTRES ROSA SENSAT

20/01/2014

DAVID SANGLAS, GASOLINA FESTA MAJOR

1.395,13
120,43
2.905,67

74,45

50
110

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.00hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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