Ref. 3/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 11 de febrer 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 28 de gener de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany de l’ l’Acta corresponent a la sessió de la Junta
de Govern Local del dia 28 de gener de 2009, 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.
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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 acabarles; 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. 1/2009 (ampliació).- S’amplia la llicència concedida a la Sra.
Julita Fort Vilarrassa, per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de
gener de 2009, per repassar el balcó i pintar la façana al Carrer XXXX núm.
3, de tal manera que se l’autoritza també a repassar i refer el voladís del
balcó existent. Condicions: S’amplien amb les següents: a) En el supòsit de
muntar una bastida cal avisar als serveis tècnics municipals i sol·licitar
autorització per a l’ocupació de la via pública; b) Cal presentar un aval per a
la correcta destinació de residus d’enderroc i construcció de 120 €.
Expedient núm. 4/2009.- Al Sr. Juan Gutiérrez Muñoz per a la reconstrucció
de la tanca existent a la parcel·la de l’xxxxxxxx núm. xx de la Urbanització
Bon Relax . Condicions: a) La tanca al carrer tindrà una alçada màxima
d’1,80 metres i es podrà fer amb material massís fins a 1 metre i s’acabarà
amb reixes, tanca metàl·lica o vegetació d’arbust; b) Cal aportar una fiança de
120 € per garantir la correcta destinació de residus de construcció i enderroc,

2

d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; c) Cal
presentar un aval de 249 € per refer els elements d’urbanització en el supòsit
que resultin malmesos per les obres.
Expedient núm. 5/2009.- Al Sr. Thomas Fricker per al repàs de les
esquerdes de la façana i pintura de l’edifici situat a la cantonada dels Carrers
Sant Antoni i Pau Casals (Antic cinema). Condicions: a) Cal aportar una
fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció
i enderroc d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres;
b) Cal presentar un val de 249 € per refer els elements d’urbanització en el
supòsit que resultin malmesos pe rles obres; c) En el supòsit de muntar una
bastida, cal avisar als serveis tècnics municipals per tal d’obtenir el vist i plau;
d) En el supòsit d’ocupació de la via pública, cal sol·licitar la corresponent
autorització a l’Ajuntament, i satisfer les taxes municipals que corresponguin
a aquesta ocupació.
Expedient núm. 6/2009.- Al Sr. Enric Ventós Silvestre per repassar la
façana situada al Carrer XXXXX núm. xx . Condicions: a) Cal aportar una
fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció
i enderroc d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres;
b) Cal presentar un val de 249 € per refer els elements d’urbanització en el
supòsit que resultin malmesos pe rles obres; c) En el supòsit de muntar una
bastida, cal avisar als serveis tècnics municipals per tal d’obtenir el vist i plau.
Expedient núm. 7/2009.- A la Sra. Yolanda Romero Nouvilas per repicar un
tram de paret interior de la seva vivenda situada a la xxxxx núm. XX amb la
finalitat de passar una instal·lació elèctrica. Condicions: a) Cal aportar una
fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció
i enderroc d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres;
b) Cal presentar un aval de 249 € per refer els elements d’urbanització en el
supòsit que resultin malmesos per les obres.
Expedient núm. 8/2009.- Al Sr. Josep Maria Vilà Roig per reparar la canal
existent a la façana de l’immoble Carrer xxxxx núm.XX . Condicions: a) Cal
aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de
runes i terres; b) Cal presentar un val de 249 € per refer els elements
d’urbanització en el supòsit que resultin malmesos per les obres; c) En el
supòsit de muntar una bastida, cal avisar als serveis tècnics municipals per
tal d’obtenir el vist i plau.
Expedient núm. 9/2009.- A la Sra. Sílvia Comas Navarro per pintar la façana
exterior i les parets interiors de l’immoble situat al Carrer Girona núm. 12
Condició: En el supòsit de muntar una bastida, cal avisar als serveis tècnics
municipals per tal d’obtenir el vist i plau.

Extrem tercer.- Autorització a Restaurant Can Piu, S.L. per a la reparació
dels tendals del Restaurant Sant Pere
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Atès que per part de Restaurant Can Piu, S.L. ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 371/2009) una autorització per a la reparació dels
tendals situats al portal i a la porta petita d’entrada del Restaurant Sant Pere,
situat al Carrer Sant Antoni núm. 9;
Atès que, d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals, és
d’aplicació en aquest supòsit l’ordenança municipal reguladora de la via
pública, aprovada definitivament pel Ple municipal de data 29 d’octubre de
2008; i
Atès que, del contingut de l’esmentat informe, es desprèn que la reforma dels
tendals ha d’efectuar-se d’acord amb un seguit de condicions;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a Restaurant Can Piu, S.L. la reparació dels tendals situats
al portal i a la porta petita d’entrada del Restaurant Sant Pere, situat al Carrer
Sant Antoni núm. 9, d’acord amb les següents condicions:
a) Les estructures de suport dels tendals seran d’alumini, color plata.
b) La lona serà de teixit de cotó amb tractament hidròfug o bé d’altres
materials sintètics.
c) Les tonalitats de la lona podran ésser: marró, burdeus, gris, beige o
blanc.
d) Les mesures dels tendals mai no podran superar les dimensions
autoritzades per l’ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires,
i la seva altura, des del terra fins al començament del tendal no pot ser
inferior a dos metres deu centímetres (2,10).
e) No es permetran els tancaments laterals dels tendals, ni transparents
ni opacs, excepte casos excepcionals d’angles tancats opacs o morts.
f) Per la fixació dels tendals, no es permet la retirada d’elements públics
adossats a la paret (fanals, cables, rètol de carrer...) sense prèvia
autorització municipal.
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 sobre la instal·lació d’un mirall a la sortida de la
Urbanització Nàutic Parc
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat emès un informe en
relació a la necessitat de col·locar un mirall a la cruïlla entre la sortida de la
urbanització Nàutic Parc i el tram inicial de la carretera de Sant Pere
Pescador a L’Armentera (GIV-6303) tenint en compte la deficient visibilitat
que tenen els vehicles que, des de la sortida de la urbanització, volen
incorporar-se a l’esmentada carretera; i
Atès que per part dels veïns de la zona aquest fet ha estat posat en
coneixement del nostre Ajuntament, per la qual cosa sol·licitin la col·locació
de l’esmentat mirall;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Portar a terme la col·locació d’un mirall a la cruïlla del tram inicial de
la carretera de Sant Pere Pescador a L’Armentera amb la sortida de la
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urbanització Nàutic Parc, per tal de millorar la visibilitat per als vehicles que,
des d’aquesta sortida, volen incorporar-se a l’esmentada carretera.
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.- Acord per a l’arrendament d’un local en planta baixa per
a les funcions de magatzem municipal
Atesa la necessitat per part del nostre Ajuntament de disposar d’un immoble
adequat per a les funcions de magatzem municipal; i
Atès que l’entitat mercantil AMA 85, S.L. ha ofert la possibilitat d’arrendar el
local de la seva propietat situat al Carrer Empori núm. 9 per tal que s’hi
puguin portar a terme les esmentades funcions;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar amb l’entitat mercantil AMA 85, S.L. l’arrendament de
l’immoble de la seva propietat situat al Carrer Empori núm. 9 amb la finalitat
que sigui destinat a les funcions de magatzem municipal, d’acord amb les
següents condicions principals:
a) El contracte s’estableix per a una durada inicial de cinc anys.
b) El preu del contracte serà de 500 € mensuals, IVA inclòs.
c) La despesa corresponent al pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles anirà a càrrec de l’Ajuntament.
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, per a
la signatura del respectiu contracte d’arrendament.

Extrem sisè.- Acords relatius a l’adquisició de diversos equipaments
informàtics
La Junta de Govern Local, davant la necessitat d’adquirir diversos
equipaments informàtics, adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar amb Canon Business Center Girona (Sistemes d’oficina
Girona, S.A.) la realització del servei de substitució del sistema de còpies de
seguretat del servidor informàtic de l’Ajuntament, pel preu de 1.829,40 €, IVA
inclòs.
Segon.- Contractar amb Canon Business Center Girona (Sistemes d’oficina
Girona, S.A.) l’adquisició d’una impressora làser per a l’oficina de serveis
socials pel preu de 85 €, més IVA, i l’adquisició d’un PC, marca Fujitsu-model
Esprimo P, per als serveis de recaptació municipal pel preu de 524 €, més
IVA.
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 setè.- Sol·licitud per concórrer a la convocatòria de subvencions
per cobrir despeses en obres de competència municipal.- any 2009,
efectuada per la Diputació de Girona
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Atès que per part de la Diputació de Girona ha estat convocada una línia de
subvencions per als ajuntaments a partir de 501 habitants, amb la finalitat de
cobrir despeses en obres de competència municipal, en especial de serveis
obligatoris mínims; i
Atesa la necessitat de portar a terme la neteja i reparació de l’asfalt a
diversos punts de les vies urbanes del municipi;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 9.000 € (Nou
mil euros) per a la realització dels treballs de neteja i reparació de l’asfalt a
diversos punts de les vies urbanes del municipi, en el marc de la convocatòria
de subvencions per cobrir despeses en obres de competència municipal.- any
2009 (BOP núm. 21 de data 2 de febrer de 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 vuitè.- Sol·licitud de Panificadora Gerundense, S.L. per a la
devolució de l’impost de construccions de l’expedient de llicències
d’obres núm. 117/2005
Atès que per part del Sr. Yosu Miren Hueto i Noguer, en representació de
Panificadora Gerundense, S.L., ha estat comunicada a aquest Ajuntament
(R.E. núm. 372/2009) la renúncia a la sol·licitud de llicència municipal d’obres
núm. 117/2005 corresponent a la construcció de disset habitatges a la Unitat
d’Actuació núm. 5 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador, tot sol·licitant la devolució de la quantitat satisfeta al seu dia pel
concepte d’Impost sobre construccions, instal·lacions i serveis (21.840,40 €);
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Acceptar la renúncia efectuada per Panificadora Gerundense, S.L.,
de la sol·licitud de llicència municipal d’obres núm. 117/2005 corresponent a
la construcció de disset habitatges a la Unitat d’Actuació núm. 5.
Segon.- Acordar la devolució a Panificadora Gerundense, S.L. de la quantitat
de 21.840,40 € (Vint-i-un mil vuit-cents quaranta euros amb quaranta
cèntims) corresponents a l’autoliquidació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i serveis, satisfeta al seu dia, de tal manera que li sigui
retornada en quatre pagaments de 5.460,10 € (Cinc mil quatre-cents seixanta
euros amb deu cèntims) abans de la finalització de cadascun dels trimestres
de l’any 2009.
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 novè.- Informació relativa a les pilones col·locades als
aparcaments situats davant del Dispensari mèdic
S’informa a la Junta de Govern Local que, tenint en compte la dificultat
d’aparcament per part del personal facultatiu sanitari, s’ha portat a terme la
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col·locació de tres pilones abatibles davant del consultori mèdic (Carrer
Hospital, 10) amb la finalitat de reservar aquests tres aparcaments al
personal d’aquest col·lectiu i amb la previsió que pugui ésser utilitzat com a
aparcament d’ambulàncies en el supòsit de necessitat.
La Sra. Marisa Roig es manifesta contrària a reservar aquest espai de forma
permanent, durant vint-i-quatre hores i els caps de setmana inclosos, perquè
impedeix que els veïns de la zona puguin fer ús d’aquests aparcaments quan
el consultori mèdic és tancat. Tampoc estima adient el tipus de pilones que
s’ha instal·lat. Afirma que caldria cercar una altra fòrmula per garantir el dret
dels veïns i el del personal facultatiu sanitari.
Extrem desè.- Acord per a l’atorgament de subvencions a les diverses
entitats culturals, esportives i cíviques del municipi.- any 2009
Atesa la conveniència de donar un suport econòmic a les diverses entitats
culturals, esportives i cíviques del nostre municipi per tal que puguin portar a
terme adequadament els seus objectius; i
Ateses les previsions pressupostàries que té el nostre Ajuntament per a
aquesta finalitat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a les entitats culturals, esportives i cíviques 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 2009:
Entitat
Import de la subvenció
Futbol Club Sant Pere Pescador
6.500 €
Amics de la sardana
2.000 €
Amics del cavall
2.000 €
Pencaires de Carnestoltes
4.500 €
Coral de Les veus del Fluvià
800 €
Marxaires del Baix Fluvià
1.100 €
Associació de Jubilats (Grup El didal)
800 €
Associació d’amics dels escacs de
Sant Pere Pescador
800 €
Segon.- La subvenció es lliurarà a les associacions beneficiàries, prèvia
presentació a l’Ajuntament de còpies de les factures justificatives de la
despesa portada a terme per l’entitat durant l’anualitat 2009, fins l’import de la
subvenció atorgada.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem onzè.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per ales
despeses extraordinàries degudes a la llevantada i temporal del
proppassat desembre
Atès que la Diputació de Girona ha convocat uns ajuts per despeses
extraordinàries degudes a les llevantades i temporals del proppassat
desembre de 2008;
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Atès que, entre les actuacions subvencionables, hi figura l’arranjament,
reparació, moviments de sorra i desenrunament de camins i altres espais
públics, i per a la retirada de brossa de les platges, així com la reposició de
mobiliari urbà i equipament de platges;
Atès que el temporal de pluja i vent que el nostre municipi va patir 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; i
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;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona l’atorgament d’un ajut extraordinari
per tal d’ajudar al nostre Ajuntament a restablir les condicions adequades de
la platja de tal manera que garanteixin la seguretat dels vianants i la circulació
dels vehicles.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem dotzè.- Acord per a l’adquisició de 100 fotografies panoràmiques
de Sant Pere Pescador al Sr. Santi Font
La Junta de Govern Local, a proposta de la regidora de Cultura,
Ensenyament, Joventut, Atenció a la gent gran i Sanitat, amb el vot favorable
de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir un total de 150 exemplars de l’edició d’una fotografia aèria
de la badia de Roses, on figura en primer pla el nostre terme municipal, al Sr.
Sant Font, autor i editor de la mateixa, pel preu de 300 € (Tres-cents euros),
IVA inclòs. Aquestes fotografies es posaran a la venda a l’oficina municipal de
turisme com a activitat promocional 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 tretzè.- Acord per a la contractació de les actuacions de L’hora
del conte
Atesa la necessitat de dinamitzar la biblioteca municipal i proposar activitats
alternatives, es creu adient la contractació tres actuacions de l’hora del conte
a la Biblioteca Municipals dins del període febrer - abril 2009; per la qual cosa
La Junta de Govern Local, a proposta de la regidora de Cultura,
Ensenyament, Joventut, Atenció a la gent gran i Sanitat, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Contractar l’actuació dels següents grups per a l’activitat L’hora del
conte que es porta a terme a la Biblioteca municipal :
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•

COMPANYIA XIN-NAN.NAH amb l’espectacle HISTORIETES
XINESES el dia 26 de febrer de 2009 amb un cost de 556,80 €.
•
COMPANYIA MÀGIC RAÜL amb l’espectacle LA VARETA MÀGICA el
dia 26 de març de 2009 amb un cost de 551 €.
•
LAURA RUBIO TUGAS amb l’espectacle ALMA I CONTES DE SANT
JORDI el dia 30 d’abril de 2009 amb un cost de 406 €
(Les actuacions tenen un cost total de 1.513,80 € (IVA inclòs) i s’inclouen
dins la campanya de dinamització cultural a les biblioteques de la Diputació
de Girona, amb una subvenció del 50 % del cost total de l’espectacle.)
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 per a la contractació de la cobla La Bisbal Jove
per a les Nits d’estiu de 2009
Dins el programa d’actuacions Nits d’Estiu a Sant Pere Pescador 2008, es
proposa la contractació de la cobla La Bisbal Jove per al dia 20 d’agost de
2009; per la qual cosa
La Junta de Govern Local, a proposta de la regidora de Turisme, Esports,
Festes, Immigració, i Serveis Socials, i amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar l’actuació de la cobla La Bisbal Jove el dia 20 d’agost de
2009 amb un cost total de 720 € (Set-cents vint 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 quinzè.- Acord per a la contractació d’Els Pescadors de L’Escala
per a les Nits d’estiu de 2009
Dins el programa d’actuacions Nits d’Estiu a Sant Pere Pescador 2008, es
proposa la contractació del conjunt d’havaneres Els Pescadors de L’Escala el
dia 13 d’agost de 2009; per la qual cosa
La Junta de Govern Local, a proposta de la regidora de Turisme, Esports,
Festes, Immigració, i Serveis Socials, i amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractació del grup d’havaneres Els Pescadors de L’Escala el dia
13 d’agost de 2009 amb un cost total de 1.345,60 € (Mil tres-cents quarantacinc euros amb seixanta cèntims).
(L’actuació s’inclou dins la campanya Escènics Arts en Viu de la Diputació de
Girona, amb una subvenció el 50 % del cost total de l’espectacle).
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 setzè.- Sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient
per a la neteja i millora de la platja de Sant Pere Pescador
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Atès que per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya ha estat convocada una línia d’ajuts per al
finançament d’actuacions als espais naturals protegits de Catalunya per a
l’any 2009 (Resolució MAH/87/2009, de 22 de gener);
Atès que el nostre Ajuntament té prevista la realització de treballs de neteja i
millora de la platja de Sant Pere Pescador, des del mes d’abril fins al mes de
setembre d’enguany; i
Atès que per al finançament d’aquesta actuació al nostre Ajuntament li cal
l’obtenció d’un important ajut econòmic;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge, en el marc de
la línia d’ajuts per al finançament d’actuacions als espais naturals protegits de
Catalunya per a l’any 2009 (Resolució MAH/87/2009, de 22 de gener), una
subvenció de 30.000 € (Trenta mil euros) per fer front als treballs de neteja i
millora de la platja del nostre terme municipal.
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 dissetè.- Sol·licitud de col·laboració, efectuada per l’associació
d’Amics del cavall, per a la realització de la cavallada d’enguany
Atès que per part del Sr. Josep Saló Pujol, en nom i representació de
l’associació d’Amics del cavall, ha estat sol·licitada (R.E. núm. 484/2009) la
col·laboració del nostre Ajuntament, amb la prestació de diversos serveis, en
l’organització de la cavallada d’enguany, la qual es portarà a terme el proper
5 d’abril;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Col·laborar amb l’associació Amics del cavall de Sant Pere Pescador
per a l’organització de la Cavallada del proper 5 d’abril de 2009, amb les
següents actuacions:
.- Aportació de taules i cadires per al dinar popular (500 persones)
.- Col·locació de tanques en el recorregut a través del casc urbà de la
població.
.- Realització d’un servei específic de neteja viària, una vegada hagi finalitzat
l’activitat.
.- Prestació del servei d’ambulància durant el dia de la cavallada.
.- Col·locació d’una tarima a la Plaça Major.
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 divuitè.- Aprovació de factures
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
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Proveïdor/Concepte
SERRALLERIA CASADEVALL, REIXES ESCOLA
WOLTERS KLUWER, ESTATUT TREBALLADORS I CONTRACTES
BEXBE SERVEIS SL, LLOGUER MODULS FUTBOL GENER
LA PLACETA DE LA MURALLA, DINAR NADAL PERSONAL
MONFORTS 2, COHETS REIS
AQUALIA, CAMIO RATA C NORD
FECSA ENDESA, POL. 401349743 BOMBA AIGUA CTRA CASTELLO
FECSA ENDESA, POL: 400306680 CASAL
FECSA ENDESA, POL146433 ENLLUMENAT C. PROVENÇA
FECSA ENDESA, POL: 174048 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
FECSA ENDESA, POL: 181736 AJUNTAMENT
FECSA ENDESA, POL. 194367 CENTRE CIVIC
FECSA ENDESA, POL: 401289471 CAMP DE FUTBOL NOU
ASCENSORS SERRA SA, MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT
BELTRAN RAMIREZ SA, AIGUA AJUNTAMENT
LOCALRET, APORTACIO ECONOMICA AJUNTAMENT 2009
TENTACIONS GRAFIQUES SCP, REDIBUIX CORONA SANT PERE
LLOGATER, GRUP ELECROGEN FESTA ST SEBASTIÀ
LLOGATER, 2 GENERADORS CALOR FESTA ST SEBASTIA
MONTSERRAT CLOS ROCA, IOGA CASAL DESEMBRE+GENER
YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, MANTENIMENT I TONIFICACIO
MARYLL VALAISE RAYNAL, DANSA VENTRE DESEMBRE+GENER
SONJA KAUFMAN, TAI-CHI CASAL DESEMBRE + GENER
TEVECA, ADMISSIO BRANQUES DESEMBRE 08
AUTOCARS VIÑOLAS, TRASLLAT ESCOLA PISCINA ROSES GENER
JAUME PAGES OLIVERAS, AMIDAMENTS OBRES URBANITZACIÓ
CARME VICH PASCUAL, HONORARIS PAVELLO GENER
COPISTERIA ESTEVE, COPIES COLOR A3
FUNDICIO DUCTIL BENITO SL, CLAUS PILONA+PILONES 3 UNITATS
JORDI PATXECO, ANIMACIO INFANTIL SANT SEBASTIA
RESTAURANT L'ERA, SOPAR RES 2009
INSTAL.ALCIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT OCTUBRE
INSTAL.ALCIONS EMPORDA SC, ENLLUMENAT MES DE DESEMBRE
INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MAT. ENLLUMENAT NOVEMBRE
CATALANA D'OCCIDENTE, ASSEGURANÇA TRACTOR
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL B ESCOLA
ESTEVE NATUR SL, MATERIAL ENJARDINAMENT
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA GENER
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR- COPIES
COPI OLOT, MATERIAL OFICINA
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-5316
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U
FECSA ENDESA, POL: 66963 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
FECSA ENDESA, POL. 120331 ENLLUMENAT MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL. 400687360 ENLLUMENAT MAS SOPES
PLANAS, LLOGUER RETALLADORA BRIGADA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA GENER
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA GENER
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, OLI MAQUINARIA

Import
5.682,78 €
186,99 €
1.426,80 €
626,40 €
135,90 €
2.576,41 €
224,34 €
838,12 €
2.313,74 €
1.118,31 €
1.197,29 €
2.170,78 €
525,57 €
273,41 €
42,98 €
219,73 €
232,00 €
1.042,84 €
734,86 €
828,00 €
360,00 €
250,00 €
315,00 €
94,59 €
278,20 €
435,35 €
1.412,44 €
53,10 €
446,68 €
812,00 €
2.064,03 €
586,95 €
575,96 €
684,67 €
110,33 €
2.244,97 €
73,13 €
481,92 €
121,97 €
246,53 €
11,88 €
5,05 €
56,65 €
486,75 €
653,11 €
79,40 €
40,60 €
141,03 €
97,39 €
67,40 €

11

SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA RESIDUS GENER
JORDI MARTI DEULOFEU, KM ASSISTENCIES CONSELL ALCALDES
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
GROS MERCAT, LOTS NADAL PERSONAL AJUNTAMENT
GROS MERCAT, CARAMELS RES 2009
GROS MERCAT, CARAMELS REIS 2009
RESTAURANT CA LA TERESA SL, SERVEIS SOCIALS
XXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

8.572,44 €
58,52 €
200,26 €
138,62 €
133,63 €
1.017,46 €
223,51 €
60,67 €
208,50 €
XXX,00 €
XXX,00 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,30 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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