Ref. 06/2014

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 31 de març de 2014
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Lluis Font Massot,
Ana Isern Font (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 17 de març de 2014.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 17 de març 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 contractació d’una empresa especialista en el control de
plagues per a realitzar els treballs de captura de coloms i desratització i desinsectació de diferents dependències municipals.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador té contractar des de l’any 2011 el servei de
captura de coloms amb l’empresa Stop Plagues, S.L., amb NIF xxxxxxxxxx.
Atès que des dels Serveis Tècnics Municipals s’ha proposat l’ampliació del servei incloent
la desratització de diferents dependències municipals i la desinsectació de paneroles.
Atès que s’han sol·licitat diferents pressupostos a empreses especialistes en sector.
Atès que l’empresa Stop Plagues, S.L., amb NIF xxxxxxxxxx, és la que ha fet l’oferta econòmica més bona i ha demostrat la seva experiència en la realització de treballs de captura de coloms, desratització i desinsectació.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’empresa Stop Plagues, S.L., amb NIF xxxxxxxxxxx, els treballs de
captura de coloms, desratització i desinsectació, per un import anual de 5.570 € (cinc mil
cinc-cents setanta euros) IVA no inclòs.
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 Tercer: Acord de compra de 4 faroles solars per l’embarcador municipal La
Llissa.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 9 de desembre de 2013 va aprovar signar
un contracte amb l’empresa Sistemes Energètics Solars, S.L., amb NIF xxxxxxxxxx, per
tal que instal·lessin una farola de prova a l’embarcador municipal La Llissa per un període
de 30 dies, i que si passat aquest període l’Ajuntament de Sant Pere Pescador no estava
d’acord amb el funcionament de la farola l’empresa Sistemes Energètics Solars, S.L. la
retiraria. En cas que s’acredités el bon funcionament de la farola per part dels Serveis
Tècnics Municipals, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador valoraria la possibilitat de muntatge de dos faroles més.
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Atès que transcorregut aquest període de prova els Serveis Tècnics Municipals han valorat positivament el funcionament de la farola solar, i han proposat la instal·lació d’un total
de quatre faroles, per tal de donar un servei més óptim.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Adquirir a l’empresa Sistemes Energètics Solars, S.L., amb NIF xxxxxxxxx, quatre
faroles per l’embarcador municipal La Llissa, per un valor de 8.954 € (Vuit mil nou-cents
cinquanta-quatre euros) IVA inclòs.
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 Quart: Acord de contractació a la Sra. Caterina Berrocal Julia durant el període comprès entre el 11 i el 21 d’abril i tots els dimecres, divendres, dissabtes i
diumenges a partir del 23 d’abril per atendre l’Oficina de Turisme.
Atès el proper dia 11 d’abril s’inicia la el període de vacances corresponents a la Setmana
Sant, l’Àrea de Gestió i Planificació Territorial ha proposat l’obertura la l’Oficina de Turisme
Municipal, durant aquest període i mantenir el servei obert durant tots els dimecres,
divendres, dissabtes i diumenges a partir del 23 d’abril fins a l’inici de la temporada
d’estiu.
Atès que la Sra. Caterina Berrocal Julià ha mostrat la seva disponibilitat per poder fer
aquest servei, tal com portava fent els darrers anys.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar la Sra. Caterina Berrocal Julià del 11 al 21 d’abril de 2014, com a
auxiliar d’informació turística des de l’Oficina Municipal de Turisme, essent el seu horari de
10 a 14 hores i de 16 a 19.00 hores.
Segon: Realitzar un nou contracte a la Sra. Berrocal a partir del dia 23 d’abril, essent
l’horari: dimecres de 9 a 14 hores, divendres i dissabtes de 10.00 a 14 hores i de 16 a
19.00 hores, i el diumenge de 10.00 a 14 hores. Aquest contracte finalitzarà en el moment
en que l’oficina de turisme comenci els horaris d’estiu.
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 Cinquè: Renovació per l’any 2014 de les autoritzacions dels serveis de
temporada a la platja.
Atès que en sessió de 19 de juny de 2012, la Junta de Govern Local va adjudicar les
autoritzacions municipals per a l’explotació de les ocupacions dels serveis de temporada
en l’àmbit de domini públic terrestre pels anys 2012-2016 que no precisen d'instal·lacions
fixes a les platges de Sant Pere Pescador.
Ates que el punt segon del Plec de clàusules tècniques i administratives que han de regir
el concurs públic per a l’autorització municipal i la conseqüent normativa d’obligat compliment per a l’explotació de les ocupacions dels serveis de temporada en l’àmbit del domini
públic marítim terrestre municipal pels anys 2012-2016 regula que l’Ajuntament renovarà
l’autorització d’explotació mitjançant una de nova per a cada temporada, sempre que
l’adjudicatari ho sol·liciti abans del 30 de desembre de cada any de vigència del contracte.
Per a poder renovar la concessió anual, serà requisit imprescindible que l’adjudicatari no
hagi estat sancionat per cap falta greu durant la temporada anterior. La renovació de la
concessió anual a l’adjudicatari quedarà supeditada a la prèvia obtenció per part de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de l’autorització del Servei de Costes de la Direcció
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General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya, o de l’organisme que
el substitueixi en aquesta competència. Si resolucions preceptives d’instàncies superiors
no permetessin la renovació de l’autorització municipal per a algun dels serveis previstos,
l’adjudicatari no tindrà dret a reclamació de cap mena.
Atès que tots els adjudicataris varen presentar la sol·licitud de renovació.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents adopta el
següent ACORD:
Primer: Renovar les autoritzacions municipals per a l’explotació de les ocupacions dels
serveis de temporada en l’àmbit de domini públic terrestre que no precisen d’instal·lacions
fixes a les platges de Sant Pere Pescador, per l’anualitat 2014, als adjudicataris que
relacionen a continuació:
Licitador
Ocupació
METIS SL
LA BALLENA ALEGRE
LA BALLENA ALEGRE
LA BALLENA ALEGRE
KLAUS STOLXENBERGER
CLUB MAGICWAVE
CLUB MAGICWAVE
CÀMPING LES DUNES SA
CÀMPING LES DUNES SA
ADRIÀ ABALART VALERO
CÀMPING LES DUNES SA
CÀMPING LES DUNES SA
WATER SPORTS LLANSA SL
WATER SPORTS LLANSA SL

GU-1
LV-1
AC-3
EN PLATJA DEVESA 1-2 GU7

GU-3
EN -4
EN CAN MARTINET 1-2 GU-2

EN-7
GU-5
GU-4
GU-6
GA-1
EN-5
EN-6

Segon: La renovació no serà efectiva si dins el termini de deu dies hàbils a comptar des
del següent dia hàbil a la notificació d’aquest acord de renovació no s’ha fet efectiu
l’import corresponent a l’ordenança núm. 21 reguladora de la taxa o preu de concessió de
l’ocupació de terrenys d’ús públic en platges mitjançant instal·lacions de caràcter no
permanent, així com la fiança corresponent al 10% de l’import final d'adjudicació amb un
mínim de 1.500€, en cas d’haver-se sol·licitat la devolució l’any 2013.
Tercer: Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem Sisè: Acord de pròrroga dels serveis preventius de vigilància, salvament i
socorrisme a les platges de Sant Pere Pescador i el tram baix del riu Fluvià a
l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics S.L.
Atès que l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics S.L., amb NIF xxxxxxxxx, ha comunicat a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador la seva predisposició a prorrogar per la temporada
2014 el contracte de gestió dels serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme a
les platges de Sant Pere Pescador i el tram baix del riu Fluvià.
Atès que segons el contracte de gestió del servei signat el 7 de juny de 2013 entre
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i el Sr. Oscar Camps Gausachs, en representació de
l’entitat mercantil Pro-Activa Serveis Aquàtics S.L, en la clàusula tercera s’especifica que
l’Ajuntament podrà acordar la seva pròrroga per a la realització del servei, l’estiu del 2014,
3

Ref. 06/2014

i en aquest cas s’aprovarà prèviament el calendari del servei.
Atès que en el punt tretzè del Plec de prescripcions tècniques que han de regir la licitació
del contracte de gestió dels serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme a les
platges de Sant Pere Pescador i el tram baix del riu Fluvià durant la temporada de bany
dels anys 2013 i 2014 , assenyala que el preu de la licitació del 2013, en cas de prorroga
del contracte fins l’any 2014, el preu s’actualitzarà en base a l’Índex de Preus al Consum
català aprovat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Prorrogar per la temporada d’estiu 2014 el contracte de gestió dels serveis
preventius de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Sant Pere Pescador i el
tram baix del riu Fluvià, a l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics S.L., amb NIF
B62137252.
Segon: Establir per a la temporada 2014 un calendari de servei que s’iniciarà el 21 de juny
i finalitzarà el 7 de setembre (ambdós inclosos).
Tercer: El preu del contracte per la temporada 2014, serà el d’aplicar un increment del
0.3% (IPC Català a desembre 2013) sobre la base de l’any 2013; per la qual cosa l’import
base del 2014 és de 91.513,40 € (Noranta-un mil cinc-cents tretze euros amb quaranta
cèntims) més el 21% d’IVA 19.217,81 € (Dinou mil dos-cents disset euros amb vuitanta-un
cèntims).
Quart: 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 17 de març de
2014.
Extrem Vuitè : Aprovació de 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.
4

Ref. 06/2014

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. 24/2014: A LA Sra. Nathalie Muriel Eliette Blain (representant Sr. Pere de
Prada i Jaén) per a la construcció d’un porxo i modificació del projecte de piscina al carrer
xxxxxxxxxxxxxxxx. Condicions: 1- Cal presentar un aval de 846,64 € per a la correcta gestió dels residus de construcció i enderroc que es puguin generar a l'obra, d'acord amb
l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres. 2-Cal presentar un aval de 272,00
€ per e refer els elements d'urbanització que puguin resultar malmesos alhora d'executar
les obres, d'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 5. 3-Abans d’iniciar les obres caldrà aportar assumeix de coordinació de seguretat i salut signat.
Extrem Novè: Comunicació d’un habitatge d’us turístic per part del Sr. Bruno del
Fabbro.
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF xxxxxxxxxx, com a representat del Sr. Bruno del
Fabbro amb núm. de passaport xxxxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que és
propietari d’un habitatge situat al Carrer xxxxxxxxxxx, el qual és cedit a tercers de forma
reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa són considerats
5

Ref. 06/2014

habitatges d’ús turístic..
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és inoqua.
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha informat favorablement l’activitat, pel que fa a la
documentació presentada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es dóna per assabentat que Habitam N-10
S.L, amb NIF xxxxxxxxx, com a representat del Sr. Bruno del Fabbro amb núm. de
passaport xxxxxxxxxx, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge
situat al Carrer xxxxxxxxxx és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem Desè: Comunicació d’un habitatge d’us turístic per part de la Sra. Helena
Carreras Font.
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF xxxxxxxxx, com a representat de la Sra. Helena
Carreras Font amb DNI núm. xxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que és
propietari d’un habitatge situat al Carrer xxxxxxxxx, el qual és cedit a tercers de forma
reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa són considerats
habitatges d’ús turístic..
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és inoqua.
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha informat favorablement l’activitat, pel que fa a la
documentació presentada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es dóna per assabentat que Habitam N-10
S.L, amb NIF xxxxxxxxxxxx, com a representat de la Sra. Helena Carreras Font amb DNI
núm. xxxxxxxx, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge situat
al Carrer xxxxxxxxxxx és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem Onzè: Comunicació d’un habitatge d’us turístic per part de la Sra. Antoine
Rodríguez.
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF xxxxxxxxx, com a representat de la Sra. Antoine
Rodríguez amb NIE. xxxxxxxxxx , ha comunicat a aquest Ajuntament que és propietari
d’un habitatge situat al Carrer xxxxxxxxxxx, el qual és cedit a tercers de forma reiterada
per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa són considerats habitatges
d’ús turístic..
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
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considera que l’activitat és inoqua.
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha informat favorablement l’activitat, pel que fa a la
documentació presentada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es dóna per assabentat que Habitam N-10
S.L, amb NIF xxxxxxxxxx, com a representat de la Sra. Antoine Rodríguez amb NIE núm.
xxxxxxx, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge situat al
Carrer xxxxxxxxxxxxxxxxés habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem Dotzè: Acord de renovació de les autoritzacions de les places del Mercat
Municipal per a 2014.
Atès els titulars d’autoritzacions municipals per a la venda no sedentària al Mercat
Municipal de Sant Pere Pescador han presentat la documentació exigida per a la
renovació de les autoritzacions durant l’anualitat 2014.
Atès que han estat elaborades pels Serveis Administratius municipals la llista
corresponents a les places autoritzades, d'acord amb l'antiguitat respecte a anys anteriors
dels sol·licitants.
Atès l’Article 9 i 12 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentàriade Sant
Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, ha adoptat el
següent ACORD:
Primer: Aprovar les transmissions d’autoritzacions que es detallen a continuació:
PARADA MTS TITULAR
ET-TAYK BONSARI ABDE63
7 LLAH
119
10 CARMEN PUBILL LLORET
56
14 ELVIRA PLANAS ALBO
89
12 DOLORES FERNANDEZ
134

6

35

10

LUIS CORTES FERNANDEZ
MOHAMED EL BURKI CHAKER

NOU TITULAR
BADRE AIRAD
EMILIA NOE PUBILL
SABINA QUIN ALARCON
GABRIEL FATI SANTIAGO
SANDRA HEREDIA CORTES
YOUNES JATTE

Segon: Aprovar la següent relació de renovació d’autoritzacions de les places del mercat
municipal corresponent a la present anualitat de 2014, als quals queden condicionades al
pagament total de les taxes corresponents, d'acord amb el que estableix la corresponent
Ordenança Fiscal:
Parada
2
4
5

Titular

Total

Article

MORGADO VALENCIA DOLORES

593,48 €

Roba

SANTOS FLORES MELCHOR

504,74 €

Roba infantil

MARTIN ROMAN ANA DEL CARMEN

593,48 €

Roba interior
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BERRIDO MEDINA JORGE

682,22 €

Juguets i bazar

10

RUSIÑOL MANSO JOSEP MARIA

593,48 €

Roba

PATRACH SOLER JUANA

637,85 €

Confecció

GABARRE FLORES FERNANDO

504,74 €

Roba
Calçat

11
12

FERRER PUBILL JUANA

504,74 €

14

GABARRI ARENAS VICTORIA

416,00 €

Roba

15

PUIG I SERRA Mª DOLORS

416,00 €

Bisuteria i juguets

16

CASAMIQUELA GABARRE TERESA

416,00 €

Roba

CORTES SEGUI MIGUEL

549,11 €

Roba

SALAZAR SANTIAGO MARIA

504,74 €

Roba

CORTES HEREDIA MARIA AMPARO

682,22 €

Roba i bisuteria

20

FERNADEZ SANTIAGO MARIA

593,48 €

Roba

21

KARIM EL MOUKH MOHAMMED

682,22 €

Regal i marroquineria

22

ZIANI ABDELKADER

504,74 €

Rellotges

OLEA SUAREZ JANETTE MARGARITA

549,11 €

Subenirs

PALMA PARDO CARMEN

504,74 €

Calçat

HEREDIA JIMENEZ AMPARO

504,74 €

Roba

26

GARCIA PEREZ ANDRES ( CHAFOCA )

637,85 €

Xarcuteria i formatges

28

KARIM AZIZ

726,59 €

Bazar

30

FERNANDEZ SANTIAGO CARMEN

682,22 €

Roba

KARIM BOUCHAIB

726,59 €

Regals

CORTES SEGUI ANTONIA ROSA

815,33 €

Roba

YOUNES JATTE

593,48 €

Roba

38

DIAZ SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO

593,48 €

Roba

40

FERNADEZ SANTIAGO ANTONIO

504,74 €

Roba

41

TORRES CASTELLON DOLORES

460,37 €

Roba interior

44

FERNANDEZ GABARRE VICTORIA

504,74 €

Roba

HEREDIA JIMENEZ MARIA

593,48 €

Roba

GUIL RUIZ LIDIA

682,22 €

Fruites i verdures

47

SILVA SILVA ANTONIO

504,74 €

Sabates

48

CASTILLA SANTIAGO ANA MARIA

770,96 €

49

SANTIAGO MONTOYA MARIA EDUVIGIS

Roba de punt
Roba interior i comple416,00 €
ments

50

GARRIGA QUINTANA JORDI

770,96 €

Roba de punt

MOUNIR TALHAOUI IMOUNACHEN

504,74 €

Regals i complements

MOHAMMAD SARFRAZ MALIK

504,74 €

Articles de regal
Artesania africana

13

17
18
19

23
24
25

31
33
35

45
46

51
52

MBAYE AMADOU

327,26 €

56

QUIN ALARCON SABINA

770,96 €

Roba

57

GIMENEZ BATISTA JOSEP

593,48 €

Roba

59

504,74 €

60

AGUILAR RAMOS CARLOS
RODRIGUEZ CAMELLO FRANCISCO JAVIER

62

DIENG PAPA AMATH

327,26 €

Artesania africana

63

BADRE AIRAD

460,37 €

Regal

SALINAS LAGOS LUIS NELSON

504,74 €

Subenirs

BURGA YACELGA JOSE MANUEL

504,74 €

Artesania y bisuteria

HERNANDEZ GIMENENZ ROSA

460,37 €

Roba

53

65
67
69

593,48 €

Musica i textil
Textil
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70

DIOUCK ALIOUNE

327,26 €

73

MARTINEZ RUIZ MERCEDES

416,00 €

Roba

HOSPITAL GASCH ESTEVE

460,37 €

Fruites i verdures

KARIM SAID

504,74 €

Articles de regal
Roba

76
78

BORJAS AMAYA MARIA JOSEFA

770,96 €

84

BELLAMECHE AHMED

416,00 €

Roba

85

BENDALI AHMED

682,22 €

Regal i marroquineria

88

FERNANDEZ SANTIAGO MARIA

770,96 €

Roba

SANTIAGO, GABRIEL FATI

682,22 €

Roba

SALAZAR SALAZAR FRANCISCO

416,00 €

Roba i cosmètics

FERNANDEZ TORRES ASUNCIÓN

504,74 €

Roba

93

GABARRI FERNANDEZ ANTONIO

504,74 €

Roba

94

ZARAGOZA CORTES FRANCISCO

549,11 €

Roba per nens/es

95

BORJA FERNANDEZ PEDRO

593,48 €

Roba

TORRES SANTIAGO MARIA VICTORIA

504,74 €

Roba

HEREDIA SANTIAGO MARIA

682,22 €

Roba i perfumeria

TAYEBI BACHIR

593,48 €

Bisuteria
Bisuteria i complements

83

89
91
92

96
97
98
99

SUREDA QUINTANA NANCY

504,74 €

100

BENDALI RAFIK

504,74 €

Regal i marroquineria

101

CORTÉS HEREDIA NATIVIDAD

504,74 €

Roba i perfums

HOSTENCH FONTBERNAT JOSEP

416,00 €

Alls, mel, formatges

TORRES MORALES DOLORES

504,74 €

Roba

JOHER XATART PELAI

460,37 €

Pesca salada i caramels

107/1*

PATHE MBAYE

327,26 €

Regal

107/2*

GALLE SOW

238,52 €

Regal

108

CORTES SANTIAGO ROSA

504,74 €

109

SENDER GABARRI FRANCISCO

549,11 €

GABARRE FLORES FRANCISCO

416,00 €

Roba

VICTOR & DAVID ARCOS YCIA SCP

504,74 €

Téxtil

112

ZIANI HASSAN

504,74 €

Aticles de Regal

113

SALAZAR SALAZAR ALEJANDRO

416,00 €

Roba

114

CORTES MORENO MARIA

416,00 €

Roba

115

GABARRE CASAMIQUELA FRANCISCO

593,48 €

Textil

SANDALI ADMED

416,00 €

Rellotges, etc.

ESTEVA ALIÓ JOSEP M

504,74 €

Tovalloles

102
103
104

110
111

116
117

Roba
Roba

MAULEON DE LA PARTE CARMELO

460,37 €

119

NOE PUBILL EMILIA

593,48 €

121

MABROUK ABDERRAHMNE

504,74 €

Regal i alfombres

122

AMAYA FLORES JOSE

371,63 €

Roba

SADY GALASSE

327,26 €

Artesania

FERNANDEZ SANTIAGO INOCENCIO

504,74 €

Roba
Roba llar

118

123
124

Música i téxtil
Roba

TAULE RIGAU ENRIQUE

504,74 €

126

AMYAY MHAMED

504,74 €

Regal

127

REYES CORTES M PALMIRA

504,74 €

Roba

129

ZEROUALI TARIK

504,74 €

Regal

GONZALEZ BALLESTA PERE JOSEP

504,74 €

Drogueria i perfumeria

125

131

9
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134

HEREDIA CORTES SANDRA

416,00 €

Roba

135

MOUBARIK AHMED

327,26 €

Artesania

ROSA MARIA CONDE PEÑUELA

504,74 €

Roba

BOTELLO NOVAL SUSANA

460,37 €

Bar amb terrassa
Camio Bar

138
140

JAUME BASSO CANADELL

770,96 €

143*

ALADJI NDIAYE

327,26 €

Regal

144

HEREDIA SANTIAGO DOLORES

504,74 €

Roba

146

504,74 €

Articles de regal

147

LITIME AHMED MOHAMMED
MARRERO HENRIQUEZ AMERICA ANTONIA

148

SILVIA MORENO MARTINEZ

327,26 €

Artesania de vidre

149

AZIZ KADRI

416,00 €

bazar

BLANCA NEUS POZUELO LLINARES

504,74 €

Calçat

ELISABET DIAZ PALMA
CESAR AUGUSTO LLACCTAHUAMAN
TACO

327,26 €

Perfumeria Cosmetics

141

150
151
--

238,52 €

282,89 €

Artesania/ Bisuteria

Musica en viu

Tercer: Les autoritzacions s’atorguen fins al termini del 31 de desembre de 2014.
Quart: Els interessats en renovar la seva autorització per l’any 2015 hauran de presentar
les seves sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador abans
del dia 28 de febrer de l’any 2015, juntament amb la següent documentació:
1-Fotocòpia del DNI/NIF/NIE.
2-Justificant de l’alta al cens d’activitats econòmiques de l’Agència Tributària per a l’any en
curs.
3-Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguridad Social en data
del mes de gener o febrer de 2015.
4-Si es tracta de venedors estrangers, hauran d’acreditar que estan en possessió dels
permisos de residència i de treball autònom.
5-Justificant de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil enfront
a tercers, per una cobertura mínima de 300.000 Euros i justificant d’estar al corrent de
pagament de l’esmentada assegurança.
Cinquè: Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem Tretzè: Acord de sol·licitar un informe al Coordinador d’Esports sobre el
canvi de l’horari laboral sol·licitat pel Sr. Manel Rojas Muñoz.
Atès que el treballador d’aquest Ajuntament, Sr. Manel Rojas Muñoz, amb DNI
xxxxxxxxxxxx, ha sol·licitat (R.E. 1790/2013 de 17 de juny i R.E. 2442/2013 de 16 d’agost)
una reordenació del seu horari laboral per tal de poder tenir cura dels seus fills.
Atès que el Sr. Rojas ha sol·licitat treballar alternativament una setmana amb horari intensiu de dilluns a divendres de 9 a 17 hores i l’altre setmana de dilluns a divendres de 8.45h
a 12.45h i de 18h a 22h.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sol·licitar al Coordinador d’Esports de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador com a
cap del Sr. Manel Rojas Muñoz que emeti informe sobre la seva sol·licitud de canvi horari i
com afectaria a les diferents activitats que es desenvolupen en el Pavelló Municipal
d’Esports .
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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 Catorzè: Acord de contractació de la Sra. Àngels Camós Llovet com a auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que la Junta de Govern Local en data 9 de juliol de 2013 va aprovar la contractació
de la Sra. Àngels Camós Llovet, amb DNI xxxxxxxx, com a auxiliar administratiu fins a la
incorporació de la treballadora d’aquest Ajuntament Sra. Eva Pibernat Barragan que es
trobava de baixa per enfermetat i posteriorment de baixa per maternitat.
Atès que la Sra. Eva Pibernat Baragan s’ha incorporat al seu lloc de treball en data 31 de
març de 2014.
Atès que el Sr. Marc Costa Tabernero ha manifestat que aquest any no podrà treballar
com a auxiliar de l’Oficina de Turisme de Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar a la Sra. Àngels Camós Llovet, amb DNI xxxxxxxxx, com a auxiliar
administratiu de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a realitzar tasques d’auxiliar de
l’Oficina de Turisme i promoció econòmica, fins al dia 31 d’agost de 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 Quinzè: Sol·licitud de la Sra. Silvia Comas Navarro, en representació del
restaurant El Caliu, per a fraccionar el pagament del deute que manté amb
l’Ajuntament.
Atès que la Sra. Silvia Comas Navarro en representació del restaurant El Caliu, amb NIF
xxxxxxxxxx, ha sol·licitat a aquest Ajuntament fraccionar el pagament del deute que manté amb l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en concepte taxes, ocupació de la via pública
i impost de vehicles de tracció mecànica.
Atès que el deute del restaurant El Caliu és de 7.011,78 € (set mil onze euros amb setanta-vuit cèntims).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Fraccionar el deute de 7.011,78 € (set mil onze euros amb setanta-vuit cèntims)
que el restaurant El Caliu, amb NIF xxxxxxxxxxxxx, manté amb l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador amb els següents pagaments:
30 d’abril de 2014: 200 € (dos cents euros).
30 de maig de 2014: 200 € (dos-cents euros).
A partir del 30 de juny de 2014 pagaments mensuals de 551 € (cinc-cents cinquanta-un
euros), fins a la cancel·lació del deute
Segon: En cas d’incompliment d’un dels pagaments es procedirà a l’embargament dels
béns sense que sigui necessària cap altre notificació.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
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ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem Setzè: Acord de canvi de sentit viari del carrer del Mar.
Atès que el Sr. Josep Quintana i Barrera, amb DNI. xxxxxx, en representació de cent vinti-sis signatures de veïns més, va sol·licitar (R.E. 2706/2013, de 20 de setembre) que el
carrer de Sant Sebastià i el carrer del Mar fossin de sentit únic de circulació.
Atès que l’arquitecta municipal ha elaborat un informe sobre les diferents alternatives
d’ordenació de la circulació amb l’objectiu de garantir la seguretat del vianants, evitar mals
estacionaments i millorar la circulació de vehicles que travessen el municipi de nord a sud.
Atès que de l’informe elaborat per l’arquitecta municipal se’n desprèn que un dels punts
més conflictius pel que fa a la circulació és el tram del carrer del Mar que va del carrer
Sant Sebastià fins al carrer Escoles, ja que la calçada és molt estreta.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Reordenar la circulació viària d’un tram del carrer del Mar que va del carrer Sant
Sebastià al carrer del Carme, convertint aquest tram en sentit únic de circulació en
direcció sud.
Segon: El tram de carrer del Mar que va del carrer de les Escoles al carrer del Carme es
reordenarà reduint la calçada mitjançant senyalització horitzontal, per tal de poder
augmentar l’amplada de pas per als vianants i es pintarà una zona d’aparcaments amb
estacionament màxim limitat a quinze minuts per dinamitzar el comerç de la zona.
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 Dissetè: Donar compte de la provisió de la plaça de Secretari Interventor de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
S’informa als assistents que el BOE de 26 de març de 2014 es va adjudicar amb caràcter
definitiu el lloc de treball de Secretari de tercera classe de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador a la Sra. Yolanda Cuenca Bermúdez.
Atès que la Sra. Yolanda Cuenca Bermudez ocupa el lloc de Secretària de l’Ajuntament
de Quart i ha notificat a aquest Ajuntament, en data 27 de març de 2014 (R.E 1017/2014),
que d’acord amb el Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Quart de 19 de desembre de
2013, se li va concedir la compactació del temps de permís de lactància per un període
comprès del 26 de març de 2014 fins al 29 d’abril de 2014, ambdós inclosos. Que se li
van reconèixer tres dies d’assumptes propis de l’any 2013, els quals els gaudirà del 30
d’abril de 2014 fins el 5 de maig de 2014, ambdós inclosos. I que se li va concedir el
permís per gaudir de les vacances del 2014 durant el període comprés entre el 6 de maig i
el 4 de juny de 2014, ambdós inclosos.
Atès que d’acord amb la base desena de la Resolució de 29 d’octubre de 2013, de la
Direcció General de la Funció Pública, per la que es convoca el concurs unitari de
funcionaris d’habilitació de caràcter estatal, els terminis possessoris s’iniciaran quan
finalitzin els permisos i llicències atorgats.
Extrem Divuitè: Acord de col·laborar amb el Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya per tal que es pugui portar a terme la
celebració de la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Atès que la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, Sra. Joana Ortega
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Alemany, ha enviat una carta dirigida a tots els alcaldes de municipis catalans en a qual
manifesta que per tal de dur a terme la consulta sobre el futur polític de Catalunya cal la
corresponsabilitat de les diferents institucions de Catalunya.
Atès que la Vicepresidència del Govern demana a tots els Ajuntaments catalans conèixer
el seu compromís i col·laboració amb el Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en l’organització de la consulta en els termes
legalment establerts.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es posa a disposició del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya per a col·laborar en
tot allò que estigui al seu abast per tal que es pugui portar a terme la celebració de la
consulta sobre el futur polític de Catalunya, en els termes legalment establerts.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Dinovè: 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

27/03/2014

xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

141,9

27/03/2014

xxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

92,25

27/03/2014

xxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

132,22

27/03/2014

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

106,42

27/03/2014

xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

501,36

24/03/2014

MATERIALS SANT PERE: MATERIAL VARI

255,69

24/03/2014

GABINET TECNIC AUDOT. CONSUL. S.A., HONORARIS REVISIO

24/03/2014

GAMALQUILER: LLOGUER CANO DE CALOR GASOIL

24/03/2014

MULTISERVEIS CLARANA SL, TREBALLS VARIS

24/03/2014

TP SPORT: GANXO ANTILESIO I XARXES FUTBOL PAVELLO

621,50

24/03/2014

OFICINA I ARXIU, CADIRA BIBLIOTECA

149,74

24/03/2014

SANTAULARIA EQUIPAMENTS URBANS SL, PERFIL FUSTA

153,69

24/03/2014

VODAFONE

166,01

19/03/2014

AQUALIA: CAMIO RATA

551,98

19/03/2014

AQUALIA: SERVEIS CAMIO RATA I CAMARA

24/03/2014

MATERIALS SANT PERE: RAPID

24/03/2014

VODAFONE

24/03/2014

DIBOSCH: AQUAGEN PAVELLO

19/03/2014

JOAN CARRERA TERRADES, REPARAR NISSAN CABSTAR

24/03/2014

ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI METGE

292,57

24/03/2014

ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA

128,93

24/03/2014

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

22,68

24/03/2014

ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

155,91

24/03/2014

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

24/03/2014

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS

467,75

24/03/2014

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLA

288,81

24/03/2014

ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO BOMBEIG RAJOLERIA

279,98

2.238,50
496,41
1.819,23

1.600,06
5,97
42,53
122,27
1.380,31

80,01
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24/03/2014

ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. SANT ANTONI

28,40

24/03/2014

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU

285,72

25/03/2014

DOUBLET: BANDERA CATALANA

114,95

24/03/2014

ENDESA POL: 40034125154 PIS 4 VENTS

24/03/2014

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

148,93

24/03/2014

ENDESA 403412613 DELICIES,56 BOMBEO

254,73

24/03/2014

ENDESA, POL: 401656635 BOMBA AIGUA C. ALBERA

24/03/2014

ENDESA, POL: 401805064 ENLLUMENAT CAMP CLOS

24/03/2014

JORDI MARTI, DESPESES TEATRE BARCELONA GRUP CULTURAL

24/03/2014

CUBIERTAS Y FACHADAS, REPARACIO DE COBERTA PAVELLO

4.824,27

26/03/2014

JOSEP M NAVARRA, TREBALLS VARIS FEBRER

5.214,02

27/03/2014

DAVID SANGLAS, QUILOMETRATGE

27/03/2014

E.S. SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL C

28/03/2014

CILMA: QUOTA DE L'ANY 2014

28/03/2014

MOVISTAR CONTRACTE M2M GPRS PIMES DADES

28/03/2014

MOVISTAR CONTRACTE

13,74

28/03/2014

MOVISTAR CONTRACTE NEGOCIS

76,90

28/03/2014

MOVISTAR CONTRACTE EMPRESES MOBIL

28/03/2014

AUTOCARS VIÑOLAS SL,VIATGES PISCINA ROSES ESCOLA

28/03/2014

CANON: CPU I MONITOR

603,79

28/03/2014

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM

242,00

28/03/2014

JOSE ANTONIO MORONTE, RASA DAVANT RESTAURANT ROSA SERRA

943,80

31/03/2014

UNIVERSAL GAS WORKS.PAVELLO

928,65

31/03/2014

JOAN ANDREU FUSTER SL, PONT DEL RIU, TAULONS

216,67

31/03/2014

SERMADA SL: LLAR D'INFANTS MES DE MARÇ DINARS

879,50

31/03/2014

ENDESA, POL: 401680244 BOMBA AIGUA MAS SOPES

487,92

31/03/2014

ENDESA, ENLLUMEANT AV EMPORDA

31/03/2014

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

186,16

31/03/2014

SONJA ELKE HERTEL: CLASSES TAIXI MARÇ

180,00

31/03/2014

ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA

938,43

31/03/2014

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

602,27

31/03/2014

ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA

759,76

31/03/2014

ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA

944,25

31/03/2014

BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC

27/03/2014

RECICLOIL, SERVEI RECOLLIDA OLI VEGETAL 2013

89,44

2.464,17
742,95
327,60

142,50
1.250,11
264,00
3,63

264,15
1.287,99

1.460,97

78,60
2.947,56

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23.15 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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