Ref. 04/2014

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 28 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 i Adrià Bardera Àvila.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Lectura i aprovació del esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 17 de febrer de 2014.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 17 de febrer de
2014, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem segon: Autorització municipal de transport de passatgers pel terme municipal de Sant Pere Pescador.
Atès que l’empresa Tren Turístic Cultural Roses Exprés, S.L., amb NIF: xxxxxxx, ha
sol·licitat d’aquest Ajuntament (R.E. 561/2014, de 18 de febrer) llicència municipal per a
transitar i recollir passatgers al matí i de retornar-los a la tarda des dels càmpings de Sant
Pere Pescador fins a Roses.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar a l’empresa Tren Turístic Cultural Roses Exprés, S.L., amb NIF:
xxxxxxx, per a transitar pel terme municipal de Sant Pere Pescador, prèvia acreditació documental d’estar en possessió d’una assegurança de responsabilitat civil, les característiques tècniques del vehicle i els carnets corresponents. L’autorització es dóna sense perjudici de l’obtenció de les autoritzacions que calguin de les administracions sectorials corresponents.
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: Donar conformitat a l’informe emès pels Serveis Tècnic Municipals
com a resposta a les objeccions efectuades pel Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, sobre l’autorització de les modificacions de les ocupacions corresponent a la distribució dels serveis de temporada aprovada per al període 2012-2016,
per a l’any 2014, a les platges de Sant Pere Pescador.
Atès que en sessió de Junta de Govern de 27 de març de 2012 es va aprovar el Pla
d'usos, instal·lacions i serveis de la platja del terme municipal de Sant Pere Pescador
corresponent a les temporades estiuenques de les anualitats 2012 a 2016.
Atès que en data 6 de juny e 2012 la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme va aprovar la distribució dels serveis de temporada a les platges i mar
territorial per al període comprès entre els anys 2012 i 2016.
Atès que la Junta de Govern Local celebrada el dia 27 de desembre de 2013 va aprovar
les modificacions de l’ocupació corresponent a la distribució dels serveis de temporada
aprovada per al període 2012-2016, per a l’any 2014.
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Atès que en data 18 de febrer de 2014 la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme va enviar l’informe emès pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, de caràcter vinculant, sobre l’autorització dels serveis de temporada per l’any 2014 a les platges
de Sant Pere Pescador.
Atès que l’esmentat informe és desfavorable a totes les propostes de canvi realitzades
des de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme ha sol·licitat que s’elaori
un document de resposta a les objeccions plantejades des del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Atès que des dels Serveis Tècnics Municipals s’ha emès un informe de resposta en el
sentit que no es volen incrementar els usos a les platges del nostre municipi, sinó ordenar-los.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Donar conformitat a l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, doni resposta a les objeccions presentades en l’informe del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà sobre l’autorització de les modificacions de les ocupacions corresponent a la
distribució dels serveis de temporada aprovada per al període 2012-2016, per a l’any 2014,
a les platges de Sant Pere Pescador.
Segon: Donar trasllat de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
Tercer: Autoritzar l’alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN.
Extrem quart: Informació de les llicències d’obra menor concedides per Resolució.
S’informa als assistents del contingut de les llicències d’obra menor concedides per
Resolució, des de la darrera sessió de la Junta de Govern Local del dia 17 de febrer de
2014.
Extrem cinquè: Sol·licitud del Sr. Joan Garcia Jiménez per a l’exempció de l’Impost
de Vehicles per discapacitat.
Atès que el Sr. Juan García Jiménez ha presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Sant
Pere Pescador (R.E. 612/2014 de 21 de febrer) mitjançant la qual sol·licita la corresponent
exempció en la quota de l'Impost sobre la circulació de vehicles de tracció mecànica del
vehicle de la seva propietat, tenint en compte que té reconeguda una minusvalia del 33%
per part del Departament de Benestar Social i Família.
Atès que ha estat acreditada la condició establerta a l'apartat d) de l'article 5è de
l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir al Sr. Juan García Jiménez l'exempció de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica del vehicle de la seva propietat, marca Ford Courier, matrícula xxxxxxxx.
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 sisè: 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
Sr. Miquel Palma Pérez.
Atès que el Sr. Miquel Palma Pérez ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm.
712/2014, de 28 de febrer) 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.
Atès el que disposa l’article 95,6 c) del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 5.3
de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador sobre l’IVTM, en relació a
l’aplicació de la bonificació sol·licitada;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer: Atorgar al Sr. Miquel Palma Pérez una bonificació del 100% de la quota de l’IVTM
corresponent al vehicle volkswagen de la seva propietat matrícula xxxxxxxx.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem setè: Donar compte del Decret d’alcaldia dictat el passat dia 18 de febrer sobre l’avançament de mil euros a la treballadora Sra. Touatia El Haddad.
S’informa als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es transcriu a
continuació:
“ANTECEDENTS:
Atès que la treballadora d’aquest Ajuntament, Sra. Touatia El Haddad, amb NIE:xxxxxxxx, ha
sol·licitat, R.E 588/2014, de 19 de febrer, una bestreta de 1.000 Euros (mil euros) a retornar a raó
de 500 euros (cinc-cents) que es minoraran de la nòmina del mes d’abril i 500 euros (cinc-cents
euros) que es minoraran de la nòmina del mes de maig.
Atès que la Sra, El Haddad ha de realitzar un viatge urgent al Marroc i necessita aquests diners fer
finançar el desplaçament.
FONAMENTS DE DRET:
Atès l’article 21.1 h) de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local
HE DISPOSAT:
Primer: Atorgar a la Sra. Touatia El Haddad una bestreta 1.000 euros (mil euros) els quals es
retornaran restant 500 euros (cinc-cents euros) de la nòmina del mes d’abril i 500 euros (cinccents euros) de la nomina del mes de maig.
Segon: Notificar el present Decret a l’interessat i donar-ne compte a la propera sessió de Junta de
Govern que se celebri.
Sant Pere Pescador, 18 de febrer de 2014”

ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem vuitè: Aprovació de la compra de dos canons d’aire calent al Centre Cívic.
Atès el Sr. Joan Guixeres vol vendre dos canons d’aire calent de la seva antiga granja de
pollastres.
Atès que el Sr. Guixeres ha ofert aquests dos canons a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador, per tal que puguin ser utilitzats per escalfar el Centre Cívic quan es realitzin
actes durant l’hivern.
Atès que l’oferta és de 1.600 Euros (mil sis-cents euros) IVA inclòs.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Adquirir al Sr. Joan Guixeras dos canons d’aire calent per la quantitat de 1.600
3

Ref. 04/2014

Euros (mil sis-cents euros), IVA inclòs.
Segon: La compra restarà subjecte a que els canons d’aire calent funcionen correctament,
i en tot cas, es restarà del preu de venda l’import que pugui resultar de la posada en
funcionament dels canons.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem novè: Aprovació de les despeses d’organització del carnestoltes i
l’arrossada.
Atès que el dia 1 de març se celebra el carnestoltes al nostre municipi, i el dia 2 de març
l’arrossada popular.
Atès que aquests actes son organitzats per l’Agrupació de Carnaval de Sant Pere
Pescador, des de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’ha proposat
que les despeses de lloguer de dos calefactors pel Centre Cívic, el lloguer d’una
ambulància pels dies 1 i 2 i la meitat del costs de dos vigilants per la nit de carnestoltes al
Centre Cívic seran assumides per l’Ajuntament::
Consorci del Transport Sanitari Regió Girona S.A. dia 01/03/2014 .....................309 €
Consorci del Transport Sanitari Regió Girona S.A. dia 02/03/2014 .....................325 €
Phoenix Vigilancia y Seguretat S.A. dia 01/03/2013.............................................228 €
(aquesta despesa només serà assumida per l’Ajuntament per un import de 114€)
GAM España S.L.U ..............................................................................................246 €
Total despeses assumides per l’Ajuntament: 994 € (nou –cents noranta-quatre euros),
sense IVA.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar les despeses proposades per l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador per a la col·laboració en l’organització del carnestoltes 2014, per un import
total de 994 € (nou–cents noranta-quatre euros), sense IVA.
Segon: Imputar aquesta despesa al Pressupost Municipal de despeses 2014 a la partida
pressupostària 337/22609 Activitats de Lleure.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem desè: 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

Import

18/02/2014

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO

18/02/2014

ENDESA, POL: 401680206 ESCOLA PISTA I MODULS

1.122,81

300,81

18/02/2014

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

1.004,99

18/02/2014

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

18/02/2014

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

18/02/2014

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

18/02/2014

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

18/02/2014

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

598,94
884,53
1.119,66
86,64
529,35
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18/02/2014

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

1.070,80

18/02/2014

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

588,21

19/02/2014

RIBE ENERGY MACHINERY SL TALLAGESPA

347,63

18/02/2014

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA MENSUAL

18/02/2014

SERSALL: SERVEI DE RECOLLIDA D'ESTRIS

18/02/2014

LOOPS CLOUD COMPUTING SL, HORES PROJECTE MIGRACIO MOVISTAR

20/02/2014

CONSELL COMARCAL, LIQUIDACIO ABOCADOR GENER

21/02/2014

DAVID SANGLAS, QUILOMETRATGE

21/02/2014

JORDI MARTI, BITLELTS AVE VISITA BARCELONA CONSELLER SANTI
VILA

24/02/2014

CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA ANIMALS 2014

27/02/2014

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

232,01

27/02/2014

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR INFANTS

544,37

27/02/2014

MOVISTAR AJUNTAMENT

27/02/2014

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

27/02/2014

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA NORD

27/02/2014

MOVISTAR LLAR INFANTS

47,53

27/02/2014

MOVISTAR AJUNTAMENT

85,90

27/02/2014

MOVISTAR SERVEIS SOCIALS

58,11

27/02/2014

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

11,50

27/02/2014

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

27/02/2014

JOAN ANDREU FUSTE SL LLAR INFANTS ARREGLAR PORTA

27/02/2014

JOAN ANDREU FUSTE SL, BIBLIOTECA, ARMARIS

710,50

27/02/2014

JOAN ANDREU FUSTE SL CAMP DE FUTBOL

626,20

27/02/2014

JOAN ANDREU FUSTE SL AJUNTAMENT BARANA

90,75

27/02/2014

AGUSTI BADOSA, REUNIO SANTI VILA BARCELONA

19,80

27/02/2014

MOVISTAR DISPENSARI MEDIC

80,68

27/02/2014

MOVISTAR BIBLIOTECA

47,53

27/02/2014

MOVISTAR CASAL ASCENSOR

18,12

27/02/2014

MOVISTAR LLAR JUBILATS

47,53

27/02/2014

GROS MECAT: LET, MELINDORS, XOCO CARNAVAL

27/02/2014

GROS MERCAT: FREGALL I RENTAVAIXELLES CARNAVAL XOCOLATADA

27/02/2014

DESPATX CAPELLA BALLBE

27/02/2014

CREU ROJA: SERVEI PREVENTIU CAVALLADA 2013

179,69

27/02/2014

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM

242,00

27/02/2014

JOAN ANDREU FUSTE SL, JARDINERES

27/02/2014

CARME VICH I PASCUAL, HONORARIS MES FEBRER

26/02/2014

JOSE ANTONIO ORTIZ MOROTE, AMPLIAR SALA MUSCULACIO

629,20

27/02/2014

MOVISTAR AJUNTAMENT

228,09

15.835,94
537,66
60,73
6.075,90
136,80
96,90
2.436,00

75,20
83,45
234,09

456,00
30,25

365,58

SL, PLA FOMENT TURISTIC 2014

12,22
605,00

33,88
2.175,39

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,45 hores.
L'Alcalde president

La Secretària interventora
accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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