Ref. 1/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 19 de gener de 2009
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Marisa
Roig Simón (Tinent d’Alcalde), Myriam Gusó Roca (Regidora).
Oient: Josep Font Olivet (regidor).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió del
dia 23 de desembre de 2008
Es dóna lectura a l’esborrany de l’ l’Acta corresponent a la sessió de la Junta
de Govern Local del dia 23 de desembre de 2008, la qual és aprovada sense
cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Concessió de llicències municipals d’obres
Vistos els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos pel tècnic
assessor municipal d'obres, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable
de la totalitat dels assistents, acorda concedir les llicències d'obres que es
relacionen a continuació condicionades a l'acompliment dels requisits
següents: 1er.- El permís es concedeix salvant el dret de propietat, sens
perjudici per a altri i amb subjecció a les disposicions de les ordenances
municipals que li siguin aplicables i a la legislació vigent en matèria de
precaucions i accidents de treball.
2on.- Les obres seran executades sota la inspecció i les indicacions dels
Serveis Tècnics municipals, els quals donaran compte a l’Alcaldia de les
infraccions que observin.
3er.- Tota obra realitzada que no estigui expressament indicada en aquest
permís es considerarà sense llicència, per la qual cosa es procedirà de
conformitat amb la legislació vigent i aplicable sobre aquest tema.
4rt.- Durant l’execució de les obres no es podrà interrompre la lliure circulació
per la via pública amb dipòsits de materials, bastides ni elements anàlegs a
una distància major de la que s’assenyali, tenint en compte les necessitats de
les obres esmentades i les de 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-
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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·licitarse la corresponent autorització municipal amb una antelació mínima de 10
dies respecte a la data d’inici de l’ocupació.
Expedient núm. 100/2008.- Al Sr. Xavier Viñolas Cerdeira per a la
construcció d’una caseta per al descalcificador al Carrer Cap de Creus núm.
1. Condicions: a) Cal presentar un aval de 120 € per a la correcta destinació
dels residus de construcció que en resultin de les obres (Per tal de retornar
l’aval, caldrà presentar l’albarà de gestió de residus en un abocador
autoritzat); b) Cal tenir en compte que la caseta no pot sobrepassar el metre
d’alçada de la tanca exterior de la parcel·la.
Expedient núm. 1/2009.- A la Sra. Julita Fort Vilarrassa per repassar el
balcó i pintar la façana al Carrer xxxxxxxxx núm. xx. Condicions: Cal
presentar una fiança de 249 € per refer els elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per les obres.
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Extrem tercer.- Sol·licitud de subvenció, dins la convocatòria del Fons
d’inversió local, i aprovació del Projecte d’urbanització i accessos al
pavelló poliesportiu
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació: “Atesa la creació per part de la Prefactura de l’Estat, a través del
Reial Decret-Llei 9/2008, d’un Fons Estatal d’Inversió Local destinat al
finançament d’actuacions urgents a l’àmbit municipal en matèria d’inversions
especialment generadores de treball;
Atès que, segons la disposició addicional primera d’aquest Reial Decret-Llei,
correspondria al nostre Ajuntament una aportació de 332.384 € (Tres-cents
trenta-dos mil tres-cents vuitanta-quatre euros), IVA inclòs;
Atès que, d’acord amb l’article 3 de l’esmentat Reial Decret-Llei, els
contractes han de tenir per objecte obres de competència municipal i que,
entre altres, s’entenen incloses les obres d’adequació, rehabilitació o millora
d’entorns o espais públics urbans;
Atès que és urgent la realització de les obres d’urbanització de l’entorn i
accessos del nou pavelló poliesportiu municipal; i
Atès que, per part dels serveis tècnics municipals, ha estat redactat el
Projecte d’urbanització i accessos al pavelló municipal de Sant Pere
Pescador, el qual contempla un pressupost total d’execució per contracte de
332.384 € (Tres-cents trenta-dos mil tres-cents vuitanta-quatre euros), IVA
inclòs;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Projecte d’urbanització i accessos al pavelló municipal de
Sant Pere Pescador.
Segon.- Sotmetre aquest projecte a exposició pública per un termini de
quinze dies naturals, per la tramitació d’urgència, d’acord amb el que
estableix l’article 50 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic i del Procediment
Administratiu Comú, en relació amb l’article 9,1 del Reial Decret-Llei 9/2008,
el qual estableix que la contractació de les obres finançades d’acord amb
aquest Reial-Decret Llei tindran la consideració d’urgents.
Tercer.- Establir que, si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat
al·legacions, el projecte es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’un nou acord.
Quart.- Sol·licitar a la Subdelegació del Govern que aquest projecte sigui
inclòs per al seu finançament a través del Fons Estatal d’Inversió Local, creat
a través del Reial Decret-Llei 9/2008.
Cinquè.- Aprovar la realització d’aquest projecte, una vegada hagi estat
autoritzat el seu finançament amb càrrec a l’esmentat Fons Estatal d’Inversió
Local.
Sisè.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents, a excepció de la Tinent d’Alcalde Sra. Marisa Roig Simón, la
qual s’absté perquè el projecte no contempla una àrea suficientment àmplia
d’aparcaments de vehicles, proporcionada a les necessitats de l’equipament
esportiu adjunt.
A continuació, la totalitat dels assistents es mostren favorables amb la
proposta de que, abans de l’adjudicació d’aquestes obres o en el moment de
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negociar les possibles millores del contracte durant el procediment
d’adjudicació, amb caràcter previ a la signatura del contracte, s’estudiï la
possibilitat d’ampliar la zona d’aparcaments.
Extrem quart.- Sol·licitud de Bos & Martí, S.L. per a l’obtenció d’una clau
per a l’accés al Carrer i Plaça Majors
Atès que per part de l’entitat ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm.
134/2009) l’atorgament d’un comandament automàtic per accionar la pilona
que impedeix l’accés rodat al carrer i plaça Majors, tenint en compte que ha
d’atendre a les necessitats de càrrega i descàrrega del Cafè-Restaurant Ideal
situat a la Plaça Major;
Atès que l’article 19è. de l’ordenança reguladora de circulació a Sant Pere
Pescador estableix quines són les condicions i horaris per a les operacions
de càrrega i descàrrega per a l’esmentada zona; i
Atès la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de març de 2008, acordà
establir, amb caràcter general, que l’atorgament de comandaments
automàtics per accionar l’esmentada pilona, apart dels immobles que
disposin de gual permanent, s’efectuï únicament a familiars de persones
grans o incapacitades que resideixin al carrer Major i a la plaça Major,
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar a Bos & Martí, S.L. l’atorgament d’un comandament
automàtic per accionar la pilona situada a l’accés del carrer Major tenint en
compte que no acredita disposar d’un gual permanent per a entrada i sortida
de vehicles, ni tenir al seu càrrec persones grans o incapacitades que viuen
en aquest carrer.
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 cinquè.- Sol·licitud del Sr. Edgar Gomis per a un augment de
places de la seva llicència de taxi
Atès que per part del Sr. Edgar Gomis Menor, titular d’una llicència municipal
de taxi amb adscripció per a aquest servei del vehicle Opel Vectra matrícula
7521 CYW, ha sol·licitat al nostre Ajuntament (R.E. núm. 3791/2008) que li
sigui autoritzat un augment de la capacitat del vehicle amb el qual presta el
servei de taxi fins a 9 places; i
Atès que no existeix cap inconvenient per autoritzar l’augment de places que
sol·licita el Sr. Edgar Gomis per al seu servei de taxi;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Sr. Edgar Gomis Menor un augment fins a nou places
de la seva llicència de taxi, concedida per acord de la Junta de Govern Local
de data 19 de març de 2008.
Segon.- Notificar al Sr. Gomis que, una vegada disposi del vehicle amb la
capacitat autoritzada, haurà de posar en coneixement d’aquest Ajuntament
les dades corresponents a la marca i model, matrícula i número de bastidor
per tal de tenir-ne constància.
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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 sisè.- Proposta de sanció al locutori del C/ Major núm. 5, del qual
és titular el Sr. Diallo Lama Dioulde, per venda i consumició no
autoritzats de productes alimentaris i begudes
1.- Els serveis tècnics municipals, en data de 26 de febrer de 2008,
informen que el Sr. Diallo Lama Dioulde, en la seva qualitat de titular de
l’establiment de serveis telefònics per a ús públic (locutori), situat a la planta
baixa del carrer Major núm. 5, porta a terme la venda i consumició de
productes alimentaris i begudes en aquest establiment.
2.- A la vista d’aquests fets, en data de 28 de febrer de 2008, l’Alcalde
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador dictà una resolució d’incoació d’un
expedient sancionador al Sr. Diallo Lama Dioulde per tal de determinar les
seves possibles responsabilitats administratives, la qual es notificà a
l’interessat en data de 4 de març de 2008.
3.- En data de 31 de març de 2008, es notificà al Sr. Diallo Lama
Dioulde el plec de càrrecs amb indicació del precepte infringit i de les
sancions procedents, tot atorgant-li un termini de deu dies per a la
presentació d’al·legacions.
4.- En el transcurs del termini per a la presentació d’al·legacions, el Sr.
Diallo Lama Dioulde sol·licità a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador una
autorització per a la venda de productes alimentaris i begudes a l’esmentat
establiment de locutori, mitjançant la col·locació d’una màquina expenadora
de begudes sense alcohol i venda d productes alimentaris.
5.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador,
en sessió de data 21 de maig de 2008, acordà denegar la sol·licitud
efectuada pel Sr. Diallo Lama Dioulde per tal que li fos autoritzada la venda
de productes alimentaris al locutori de la seva titularitat situat al Carrer Major
núm. 5, baixos, atès que, d’acord amb l’article sisè de l’ordenança municipal
reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic del municipi
de Sant Pere Pescador, l’activitat de serveis telefònics és incompatible amb
qualsevol altra, tot prohibint-se expressament la venda de qualsevol producte
en aquests establiments, especialment productes alimentaris i begudes, així
com la seva consumició.
6.- En data de 13 d’agost de 2008, es notificà al Sr. Diallo Lama
Dioulde la proposta de resolució en l’expedient sancionador, tot atorgant-li un
termini de 15 dies, d’acord amb l’article 19.1 del Reglament del Procediment
per a l’exercici de la potestat sancionadora (R.D. 1398/1993, de 4 d’agost),
per al·legar el que considerés convenient als fets imputats;
7.- En el transcurs d’aquest període, el Sr. Diallo Lama Dioulde no
presentà cap al·legació;
Davant aquests fets cal considerar els següents fonaments de dret:
1.- L’ article 6è. 3 de l’ordenança municipal reguladora dels
establiments de serveis telefònics per a ús públic de Sant Pere Pescador
prohibeix la venda i consumició de productes alimentaris i begudes a aquest
tipus d’establiments.

5

2.- D’acord amb l’article 28 de l’ordenança municipal d’obertura
d’establiments i control d’activitats classificades de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador, l’autoritat competent per imposar l’eventual sanció que es derivi del
present expedient és l’Alcalde i, si supera els 600 €, serà competència del Ple
municipal, a proposta de l’Alcaldia.
3.- L’article 10 de l’ordenança municipal reguladora dels establiments
de serveis telefònics per a ús públic de Sant Pere Pescador remet al règim
d’infraccions i sancions establert a la legislació d’intervenció integral de
l’Administració i a l’ordenança municipal d’obertura d’establiments i control
d’activitats classificades;
D’acord amb el que estableix l’article 49, 3, c) de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental, correspon
tipificar la infracció com a lleu;
En conseqüència, vistos els fets i les consideracions legals aplicables, la
Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Imposar al Sr. Diallo Lama Dioulde una sanció de multa de 150 €
(Cent cinquanta euros), d’acord amb el que disposa l’article 52 de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental,
com a conseqüència de la comissió d’una infracció administrativa de caràcter
lleu, consistent en la venda de productes alimentaris i begudes a l’establiment
de locutori situat al Carrer Major núm. 5 de Sant Pere Pescador.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem setè.- Sol·licitud d’inclusió del Projecte de regeneració urbana
dels carrers Verge Portalet, Girona i un tram del Carrer del Carme per al
seu cofinançament pel FEDER 2007-2010
Atès que el Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, a través de l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre,
ha aprovat les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals
susceptibles de cofinançament del FEDER, per al període 2007-2013, i es
convoca el termini de presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010,
eixos 2 i 4; i
Atès que és de l’interès del nostre Ajuntament sol·licitar el cofinançament del
FEDER, dins de l’eix 4, del Projecte de regeneració urbana dels Carrers
Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer del Carme, per a l’anualitat
2009;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques
la inclusió del Projecte de regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet,
Girona i un tram del Carrer del Carme, la memòria valorada del qual ha estat
redactada pels serveis tècnics municipals i importa un total de 658.430,82 €
(Sis-cents cinquanta-vuit mil quatre-centes trenta euros amb vuitanta-dos
cèntims), IVA inclòs, dins del programa FEDER, Eix 4 (Desenvolupament
sostenible local i urbà), per a l’anualitat 2009.
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Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem vuitè.- Sol·licitud de subvenció per als danys causats per la
darrera llevantada, d’acord amb les bases aprovades pel Departament
de Governació per a situacions excepcionals, d’urgència o derivades de
catàstrofe
Atès que el temporal de pluja i vent que el nostre municipi va patir,
principalment, durant les jornades del 26 de desembre de 2008 i següents ha
afectat greument els accessos a les diverses zones de la platja del nostre
terme municipal, tot produint, a més, seriosos desperfectes a l’aparcament
del Cortal de la Vila, el qual té l’aforament més gran de tota la platja;
Atès que, d’acord amb la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals,
el pressupost de les actuacions necessàries per al restabliment d’aquests
accessos a la platja, per a la neteja de la brossa vegetal dipositada en els
mateixos, i per a la recuperació dels serveis de dutxes i punts de recollida de
brossa, importa un total de 196.017 € (Cent noranta-sis mil disset euros), IVA
inclòs; i
Atès que el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, a través de l’Ordre GRI/376/2002, de 4 de nombre,
té establertes les bases generals per a l’atorgament d’ajuts als ens locals de
Catalunya en situacions excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe, a
partir de les quals pot sol·licitar-se la concessió de subvencions fins al 90%
del pressupost d’actuacions de restabliment de serveis municipals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya l’atorgament d’un ajut econòmic de 176.415,30 €
(Cent setanta-sis mil quatre-cents quinze euros amb trenta cèntims), en el
marc de l’Ordre GRI/376/2002, de 4 de nombre, per la qual s’estableixen les
bases generals per a l’atorgament d’ajuts als ens locals de Catalunya en
situacions excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe, per tal
d’atendre a les necessitats de restabliment per part del nostre Ajuntament
dels accessos a les diverses zones de la platja del nostre terme municipal,
afectades pel temporal de pluja i vent dels dies 26 de desembre de 2008 i
següents, i per a la reparació dels seriosos desperfectes ocasionats a
l’aparcament del Cortal de la Vila, així com també per a la recuperació dels
serveis de dutxes i recollida de brossa de la platja.
Segon.- Adjuntar a la sol·licitud de subvenció la memòria valorada, redactada
pels serveis tècnics municipals, corresponent a la reparació dels desperfectes
ocasionats pel temporal de pluja i vent.
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 novè.- Sol·licitud de subvenció per als danys causats per la
darrera llevantada, d’acord amb el Reial Decret 307/2005 per a
subvencions en situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica
Atès el que disposa el Reial Decret 307/2005 pel qual es regulen les
subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions
d’emergència o de naturalesa catastròfica, s’ha estimat convenient sol·licitar
igualment un ajut per a les despeses que ocasionarà la reparació dels
desperfectes causats pel temporal de pluja i vent dels proppassats 26 de
desembre de 2008 i següents; per la qual cosa
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Ministeri d’Interior, a través de la subdelegació del
govern la concessió d’una subvenció per fer front a les despeses de reparació
dels danys causats pel temporal de pluja i vent del 26 de desembre de 2008 i
següents, en el marc del Reial Decret 307/2005 pel qual es regulen les
subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions
d’emergència o de naturalesa catastrófica..
Segon.- Adjuntar a la sol·licitud de subvenció la memòria valorada, redactada
pels serveis tècnics municipals, corresponent a la reparació dels desperfectes
ocasionats pel temporal de pluja i vent.
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 desè.- Sol·licitud de subvenció per a l’any 2009 per compensar
els sous dels càrrecs electes de municipis de menys de 2000 habitants
Atès que el Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, a través de la Resolució GAP/1/2009, de 8 de
gener, ha convocat l’atorgament de compensacions econòmiques a favor dels
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals,
per a l’exercici 2009; i
Atès que, a l’igual que a l’any 2008, s’estima convenient sol·licitar aquesta
compensació per a la retribució del càrrec d’alcalde, el qual té reconeguda la
dedicació exclusiva per part del ple municipal;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya l’atorgament de la compensació econòmica a
favor del nostre Ajuntament perquè s’aboni retribució a l’alcalde, en la seva
qualitat de càrrec electe, per a l’exercici de 2009, en el marc de la Resolució
GAP/1/2009, de 8 de gener.
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 onzè.- Aprovació de la certificació núm.14 corresponent a les
obres del Projecte de pavelló poliesportiu
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La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 14 corresponent a
l’obra de construcció del pavelló doble poliesportiu municipal de Sant Pere
Pescador, la qual ha estat presentada per l’empresa adjudicatària Xavier
Alsina, S.A. i conformada pel Tècnic Director de les mateixes Sr. Lluís
Gratacós Soler, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 14 corresponent al Projecte de
pavelló doble poliesportiu municipal, la qual importa un total de 198.376,62 €
(Cent noranta-vuit mil tres-cents setanta-sis euros amb seixanta-dos
cèntims).
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem dotzè.- Sol·licitud del Sr. Miquel Lluís Estany i Masó per a
l’ajornament del pagament de dues plusvàlues
Vista la sol·licitud efectuada pel Sr. Miquel Lluís Estany i Masó (R.E.
169/2009) en la qual exposa que li convé ajornar el pagament de les
liquidacions pel concepte d'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana núms. 0816000184 i 0816000185 per import de xxxx € i
xxxx €, respectivament, i
Vist els articles 6 i del 48 al 58 del Reglament General de Recaptació i 61.3
de la Llei General Tributària;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. Miquel Lluís Estany i Masó l'ajornament del
pagament de les liquidacions pel concepte d'Impost sobre l'increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana núms. 0816000184 i 0816000185
per import de xxxxx € (xxxxxxxxxxxxxx) i xxxxx € (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx),
respectivament, d'acord amb els següents terminis:
a) La quantitat de xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) abans de la data de 18
de març de 2009.
b) Abans de la data de 17 de juny de 2009, la quantitat de xxxx
(xxxxxxxxxxxxxx).
c) Abans de la data de 16 de setembre de 2009, la quantitat de xxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxx).
d) Abans de la data de 16 de desembre de 2009, la quantitat de xxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
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 tretzè.- Sol·licitud de la Sra. Maribel Olmos, en nom d’un grup de
dones de Sant Pere Pescador, per a la realització d’un dinar popular
amb motiu del dia de la dona treballadora
Atès que la Sra. Maribel Olmos Medina ha sol·licitat (R.E. núm. 170/2009)
que li sigui autoritzat l’ús del centre cívic polivalent, a més de l’aportació per
part de l’Ajuntament de taules i cadires, per a la celebració d’un dinar popular
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amb motiu de la commemoració del dia internacional de la dona treballadora
(8 de març), el qual s’organitzarà en col·laboració amb les cases del mar de
Llançà, Port de la Selva i Roses;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a la Sra. Maribel Olmos Medina l’ús del centre cívic
polivalent per al proper dia 8 de març de 2009, diada de la dona treballadora,
amb la finalitat de celebrar-hi un dinar popular.
Segon.- Denegar la sol·licitud d’aportació per part de l’Ajuntament de taules i
cadires, la qual cosa haurà d’anar a càrrec dels organitzadors del dinar.
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 catorzè.- Proposta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la
realització d’un taller de memòria per a l’any 2009
Atès que per part de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà ha estat proposada al nostre Ajuntament la realització d’un taller de
memòria per a l’any 2009, el qual comptaria amb un número màxim de 20
participants i
Atesa la positiva experiència d’anys anteriors en la realització d’aquest taller;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà la inclusió de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador al programa per
a la realització d’un taller de memòria per a 2009.
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.- Acord d’autorització per a l’extracció d’informació
històrica de l’arxiu municipal amb la finalitat de redactar un article
Atesa la conveniència de facilitar la consulta de l’arxiu municipal de Sant Pere
Pescador al historiador figuerenc Sr. Marciano Cárdaba, el qual per motius
laborals i d’horaris no pot consultar-lo directamen;
Atès que el Sr. Cárdaba se li ha encarregat un article sobre la col·lectivitat
agrària a Sant Pere i la subsistència durant el període bèl·lic;
La Junta de Govern Local, a proposta de la Tinent d’Alcalde de Cultura,
Ensenyament, Joventut, Atenció a la gent gran i Sanitat, adopta el següent
ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Autoritzar l’extracció de l’arxiu municipal de Sant Pere d’un seguit de
documents del període 1936-1939, els quals consten a les capses
especificades a continuació:
1.1.1. Llibres d'acres del Ple 1936-1939
1.7.2. Registre sortida Correspondència
1.7.3. Correspondència rebuda
1.7.4. Correspondència emesa
3.4.1.4. Contribució rústica 1936-1939
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6.3.1. Cartilles de racionament
6.3.3. Existències i racionament
11.2. Refugiats, orfes...
11.4. Subsidi al combatent
11.5. Padrons de beneficència
12.1. Censos agraris
12.5. Juntes i comissions agràries
III.1.2. Comitè Antifeixista
III. 4. Sindicat Agrícola Empori
III. 5. Sindicat Agrícola El Porvenir
Segon.- Autoritzar que aquests documents es dipositin durant un període de
dos mesos als dipòsits de l’Arxiu Comarcal de Figueres, al càrrec dels tècnics
de l’esmentat arxiu. Passat aquest període de temps, retornaran a l’arxiu
municipal de Sant Pere Pescador, tot signant-se els documents pertinents
d’entrades i sortides de fons.
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 setzè.- Acord per a la subscripció d’un nou conveni a signar amb
l’empresa SIGFITO per a la recollida d’envasos fitosanitaris
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Establir un nou conveni de col·laboració amb Sigfito Agroenvases,
S.L. per a la recollida selectiva de residus d’envasos fitosanitaris, el qual
aportarà noves garanties respecte al conveni anterior pel que fa al control
dels residus lliurats i a la viabilitat dels mecanismes de recollida previstos.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en especial, la
signatura d’aquest conveni.

Extrem dissetè.- Aprovació de factures
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 (Concepte)

Import

FECSA ENDESA. POL: 77507 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

96,89 €
468,52 €
564,76 €
95,39 €
61,71 €
106,82 €
116,00 €
856,37 €
59,16 €
20,08 €
4.222,97 €
1.426,80 €

FECSA ENDESA. POL: 120330 ENLLUMENAT MAS SOPES
FECSA ENDESA. POL: 401289471 CAMP FUTBOL NOU
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA DESEMBRE
MATERIALS SANT PERE, MATERIAL LLUMS DE NADAL
MATERIALS SANT PERE SL, MATRIAL BRIGADA DESEMBRE
DOUBLET, PISSARRA SERVEIS SOCIALS CLASSES CATALA
MULTISERVEIS CLARANA SL, PLATJA, CREMAR DEIXALLES
CANON, REPARA ORDINADOR BIBLIOTECA
COPISTERIA ESTEVE SL, COPIES PLANOLS
ACTIESCOLA, LUDOTECA DESEMBRE 08
BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER MODULS CAMP FUTBOL DESEMBRE
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AQUALIA, CAMIO RATA COMPTESSA MOLINS
AQUALIA, NETEJA PLUVIALS
CARME VICH PASCUAL, FRA MES DE DESEMBRE
ARIDS CURANTA, SORRA PARC INFANTIL
DISBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, CANVI BATERIA NISSAN
LITH GRAFIQUES, 800 DIPTICS FELICITACIO NADAL I ALTRES
MECACANOCAR, CABLE LLUMS NADAL
JOAN ANDREU FUSTER SL, PANY FERRO
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI PANY BIBLIOTECA
TEVECA, ADMISSIO BRANQUES PODA NOVEMBRE 08
FECSA ENDESA, POL: 75217 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL DESEMBRE
LLOGUERS DEL TER SLU, 2 U GENERADORS CALOR CENTRE CIVIC
TELEFONICA ESPAÑA SA, TELEF: 972520251 ESCOLA
PLANAS, REPARACIO MAQUINARIA DESBROSSAR
COMUNICAL SA, PLAQUES NUM CARRER 210 UNITATS
FRUTICOLA EMPORDA ESTAQUES 14 U
MATERIALS SANT PERE SL, MARTELL
MATERIALS SANT PERE SL, BOMBETA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA DESEMBRE
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA DESEMBRE
MATERIALS SANT PER SL, MATERIAL BRIGADA DESEMBRE
SERVEIS 95 SL, MATERIAL AJUNTAMENT I TELEFON BRIGADA
SERVEIS 95 SL, NEVERA DISPENSARI MEDIC
KIMI RED, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
LLIBRERIA GEMMA, DIARIS CASAL I MATERIAL OFICINA
JORDI TONIETTI, ACTUACIO DIA 22-12-2008
GENERAL CASH EMPORDA SL, MATERIAL REIS
GENERAL CASH EMPORDA SL, MATERIAL REIS
SERVEIS 95 SL, RADIO CASETTE CD CENTRE CIVIC
EMPORDALIA sccl, 348 u OLI AVIS
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO MES DE DESEMBRE
BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, CONTRACTES DESEMBRE
CEPSA ELF GAS, PIS 4 VENTS
DT QUIMICA, BOSSES ESCOMBRARIES
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELF: 972550514 DISPENSARI
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELF: 972521722 RDSI DISPENSARI
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELF: 972550185 BIBLIOTECA
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELF: 972550153 ASCENSOR CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELF:972521053 LLAR JUBILATS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELF: 972520050 AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELF:972550323 FAX AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELF: 972520298 MODEM AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELF: 550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
FECSA ENDESA POL: 73437 PIS 4 VENTS
FECSA ENDESA POL: 76437 MOTOR SANT ANTONI
FECSA ENDESA POL: 75217 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
FECSA ENDESA, POL: 6001995 BOMBA IGUA LA CAPELLA
FECSA ENDESA, POL: 164867 ENLLUMENAT ESCOLES
FECSA ENDESA, POL: 25465 MOTOR C CARME

210,32 €
525,80 €
2.679,88 €
130,15 €
29,46 €
173,54 €
726,62 €
421,95 €
125,77 €
66,63 €
50,35 €
47,12 €
299,02 €
443,12 €
130,23 €
30,42 €
170,46 €
108,00 €
18,98 €
20,60 €
29,59 €
79,48 €
13,26 €
155,10 €
229,00 €
334,08 €
300,15 €
719,20 €
439,52 €
34,80 €
85,00 €
1.044,06 €
903,52 €
158,34 €
17,69 €
130,31 €
21,84 €
259,20 €
25,28 €
16,79 €
16,79 €
104,83 €
27,54 €
16,79 €
21,24 €
9,00 €
6,25 €
89,18 €
11,55 €
156,84 €
51,09 €
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FECSA ENDESA, POL: 401429658 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
FECSA ENDESA, POL: 401334329 ONZE SETEMBRE
FECSA ENDESA, POL: 73774 MOTOR AV EMPORDA
FECSA ENDESA, POL: 67024 ENLLUMENAT ESCOLES
FECSA ENDESA, POL: 50257 SALA NOVA
FECSA ENDESA, POL: 163806 BOMBA CLUB NAUTIC
FECSA ENDESA, POL: 25436 ENLLUMENAT AV EMPORDA
FECSA ENDESA, POL: 141428 BOMBA AIGUAB ALBERA
FECSA ENDESA, POL: 195620 ENLLUMENAT CAMP DEL CLOS
FECSA ENDESA POL: 25482 ANTIC ESCORXADOR
FECSA ENDESA, POL: 81783 CAMP DE FUTBOL
FECSA ENDESA, POL. 50256 CAMP FUTBOL VELL
RETOLS EMPORDA, PLACA CARRER TALLAT
AQUALIA, NETEJA DESAIGUES CTRA CASTELLO
AQUALIA, CAMIO RATA C SEBASTIA
AITERM, MANTENIMENT CALEFACCIO ESCOLA
AL PI, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U
COPI OLOT, MATERIAL D'OFICINA
JORDI MARTI, SOPAR SRS CLEYMANS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
MULTISERVEIS CLARANA, TREBALLS DEIXALLERIA I RECS
GRUPO CASTILLA, MANTENIMENT PROGRAMA NOMINES
GENERAL CASH EMPORDA SL, MATERIAL REIS
GENERAL CASH EMPORDA SL, MATERIAL REIS
FECSA ENDESA POL: 163064 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
FECSA ENDESA, POL: 171933 CONSULTORI METGE
FECSA ENDESA POL: 138214 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES
TEIXITS GALLEGO, SETI NEGRE REIS 2009
ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS, QUOTA 2009
ORONA, MANTENIMENT ASCENSOR CENTRE CENTRE CIVIC 1R TRIM
JOAN ANDREU FUSTER, TREBALLS OBRIR PORTA C CIVIC
AITERM, MANTENIMENT ANUAL CALEFACCIO CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520207 SERVEIS SOCIALS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520326 CASALET
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520535 TURISME
SERSALL 95 SL, MANTENIMETN CONTENIDORS DESEMBRE
SERVITRANSFER SL, CONTENIDOR CREMAT ESCOLES
SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA RESIDUS DESEMBRE

547,98 €
15,37 €
232,61 €
242,72 €
114,56 €
43,88 €
880,49 €
1.948,01 €
700,78 €
0,37 €
84,41 €
21,61 €
77,67 €
210,32 €
210,32 €
419,19 €
568,88 €
169,79 €
7,38 €
70,32 €
155,13 €
168,26 €
2.858,24 €
949,08 €
104,92 €
39,15 €
482,14 €
427,82 €
1.667,24 €
135,00 €
523,00 €
393,14 €
63,83 €
1.586,51 €
17,49 €
16,79 €
16,45 €
556,97 €
220,40 €
8.572,44 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,30 hores,
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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