Ref. 5/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 18 de març 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 4 de març de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany de l’ l’Acta corresponent a la sessió de la Junta
de Govern Local del dia 4 de març 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.
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. 21/2009.- Al Sr. Jaume Poch Carbó per arrencar xiprers
existents i construir una tanca protectora de la finca situada a XXXXXXX
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
aval de 249 € per refer els elements d’urbanització, en el supòsit que resultin
malmesos; c) Cal que la tanca comenci alineada amb la construcció existent
(habitatge) i que el seu final estigui 25 centímetres endins de la propietat,
respecte a la fita existent.
Expedient núm. 22/2009.- A Restaurant Can Piu, S.L. per a la col·locació
d’una planxa lateral i per ignifugar les bigues de la planta baixa de l’immoble
situat al XXXXXXXXX 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 aval de 249 € per refer els elements d’urbanització, en el supòsit
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que resultin malmesos; c) En el supòsit que s’ocupi la via pública, cal
sol·licitar-ho a l’Ajuntament i abonar les taxes corresponents; d) Cal aportar
un pressupost de les obres a realitzar i abonar les taxes corresponents a
aquestes obres.
Expedient núm. 25/2009.- Al Sr. Pere Sánchez Marchante per pintar la
façana de l’immoble situat a la XXXXXXXXXXX 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 aval de 249 € per refer els elements
d’urbanització, en el supòsit que resultin malmesos.
Expedient núm. 26/2009.- A la Sra. Sílvia Tabernero Jodar per canviar la
rajola de la terrassa i la cuina de l’immoble situat a XXXXXXXXXXXXXX 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 aval de 249 €
per refer els elements d’urbanització, en el supòsit que resultin malmesos; c)
En el supòsit que s’ocupi la via pública, cal sol·licitar-ho a l’Ajuntament i
abonar les taxes corresponents.

Extrem tercer.- Autorització temporal a Càmping La Gaviota, S.L. per a la
instal·lació d’una caseta de fusta desmuntable a una parcel·la situada
enfront de l’accés al càmping La Gaviota
Atès que per part de Càmping La Gaviota, S.L., ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament una llicència (Expedient núm. 27/2009) per a la instal·lació d’una
caseta desmuntable d’aproximadament 25 m2 de superfície amb una zona
ombrívola collindant de 5 x 2 metres, i un sostre balinès de 2 x 2 metres a la
parcel·la 3, del Polígon 4 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa
rústica, situada enfront de l’accés al Càmping La Gaviota, la qual està inclosa
dins l’àmbit de sòl urbanitzable sectoritzat S.U.S.-C-12 previst al Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador;
Atès que l’àmbit de sòl urbanitzable sectoritzat S.U.S.C-12 està pendent de
desenvolupament a través de la prèvia tramitació d’una modificació puntual
del Pla General d’Ordenació Urbana per tal d’adaptar-lo al Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner, el qual qualifica aquest àmbit com a sòl no
urbanitzable tot admetent l’ús de càmping;
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’arquitecta assessora
municipal en data 17 de març de 2009, no pot autoritzar-se cap llicència
d’obres ni d’activitats per a construccions i instal·lacions en un sector de sòl
urbanitzable pendent de desenvolupament, sinó que únicament poden
atorgar-se autoritzacions de temporada; i
Atès que, segons es desprèn també del contingut del referit informe,
qualsevol instal·lació de temporada s’haurà de desmuntar quan aquesta
finalitzi, essent el desmuntatge a càrrec de l’autoritzat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
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Primer.- Autoritzar durant la temporada estiuenca de 2009 a Càmping La
Gaviota, S.L. la instal·lació d’una caseta de fusta desmuntable
d’aproximadament 25 m2 de superfície amb una zona ombrívola collindant de
5 x 2 metres, i un sostre balinès de 2 x 2 metres per a l’assessorament i
venda de material de kitesurf, així com per a la realització d’activitats
vinculades a aquesta pràctica esportiva i d’altres de caràcter nàutic-marítim, a
la parcel·la 3, del Polígon 4 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa
rústica, situada enfront de l’accés al Càmping La Gaviota, d’acord amb les
següents condicions:
a) La present autorització té caràcter temporal: S’iniciarà el 28 de
març de 2009 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2009.
b) La caseta i la resta d’instal·lacions, una vegada hagi finalitzat el
període d’autorització, haurà de desmuntar-se, tot deixant la
parcel·la neta i lliure de qualsevol element adscrit a l’activitat de
temporada que s’hi hagi realitzat. El cost del desmuntatge de la
caseta anirà a càrrec de l’autoritzat.
c) La caseta es destinarà únicament a les activitats relatives a la
pràctica del kitesurf i d’altres esports nàutic-marítims, però no podrà
utilitzar-se, en cap supòsit, com a residència o habitatge.
d) No es permet la implantació de cap construcció ni el tancat de la
finca sense que hagi estat atorgada la prèvia autorització municipal.
e) L’autoritzat haurà de dipositar a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador un aval o dipòsit per import de 1.200 € amb la finalitat de
garantir el desmuntatge de la caseta, una vegada hagi finalitzat el
període d’autorització.
f) Caldrà satisfer a l’Ajuntament les taxes corresponents en concepte
d’autorització temporal de les instal·lacions, tal com assenyalen les
ordenances fiscals de l’Ajuntament 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 quart.- Concessió d’un gual permanent al Sr, Àngel Vicente i
Oliver al Carrer Bonaire núm. 18a
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Àngel Vicente Oliver (R.E. núm.
898/2009) per tal que li sigui concedit un gual permanent al Carrer Bonaire
núm. 18a per a la càrrega i descàrrega de material per al Hotel-Restaurant
Can Ceret, i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana el
Sr. Vicente;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. Àngel Vicente Oliver el gual permanent de càrrega i
descàrrega de material per al Hotel-Restaurant Can Ceret, el qual es situarà
al Carrer Bonaire núm. 18a.
Segon.- Liquidar al Sr. Vicente les taxes que corresponguin a aquesta
concessió, d’acord amb el que estableixi la corresponent Ordenança Fiscal.
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 cinquè.- Concessió d’un gual permanent a la Sra. Rosa Maria
Godo Casamitjana al Carrer Torroella núm. 9
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Rosa Maria Godo Casamitjana (R.E.
núm. 731/2009) per tal que li sigui concedit un gual permanent per a l’entrada
i sortida de vehicles al garatge de la seva propietat situat al XXXXXXXXXX
núm. XX, i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana la
Sra. Godo;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Rosa Maria Godo Casamitjana el gual permanent
de vehicles per a l’entrada al garatge de l’immoble situat al XXXXXXXXXX
núm. XX.
Segon.- Liquidar a la Sra. Godo les taxes que corresponguin a aquesta
concessió, d’acord amb el que estableixi la corresponent Ordenança Fiscal.
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.- Acord d’imposició d’una sanció al Sr. Mohammed Zohri per
l’incompliment d’horari en l’establiment de serveis telefònics del Carrer
Sant Antoni núm. 16
1.- Els agents del Cos de Mossos d’Esquadra, en data de 9 d’agost de
2008, informen que el Sr. Mohammed Zohri, en la seva qualitat de titular de
l’establiment de serveis telefònics per a ús públic (locutori), situat a la planta
baixa del carrer Sant Antoni núm. 16, ha incomplert l’horari de tancament al
públic d’aquest establiment en data 6 d’agost de 2008.
2.- A la vista d’aquests fets, en data de 17 de setembre de 2008,
l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador dictà una resolució
d’incoació d’un expedient sancionador al Sr. Mohammed Zohri per tal de
determinar les seves possibles responsabilitats administratives.
3.- En data de 18 de setembre de 2008, es notificà al Sr. Mohammed
Zohri 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.
Mohammed Zohri manifestà a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador el seu
desacord amb el plec de càrrecs, tot indicant que l’activitat de locutori a la
nostra població requereix d’un horari d’obertura al públic superior, com a
mínim fins a les 23 hores.
5.- En data de 2 de febrer de 2009, es notificà al Sr. Mohammed Zohri
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;
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6.- En el transcurs d’aquest període, el Sr. Mohammed Zohri ha
presentat una al·legació, en la qual sol·licita que, essent la primera vegada,
revisin el seu expedient i cancel·lin la sanció, sense aportar cap prova que
acrediti que no incomplí l’horari de tancament;
Davant aquests fets cal considerar els següents fonaments de dret:
1.- L’ article 5. 1 de l’ordenança municipal reguladora dels establiments
de serveis telefònics per a ús públic de Sant Pere Pescador indica que
“l’horari de funcionament d’obertura al públic dels establiments de serveis
telefònics s’estableix entre les 8 hores i les 22 hores, amb un màxim de 90
hores setmanals. “
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;
4.- 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. Mohammed Zohri 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 l’incompliment, en data 6 d’agost de 2008, de l’horari de
tancament al públic de l’establiment de serveis telefònics per a ús públic
(locutori) situat al Carrer Sant Antoni núm. 16 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.- Aprovació del Padró Fiscal de l’Impost sobre els Béns
Immobles de naturalesa urbana.- any 2009
Atès que ha estat elaborada la Llista cobratòria de l’Impost sobre Béns
Immobles de naturalesa urbana corresponent a l’any 2009;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la Llista cobratòria de l’Impost sobre Béns Immobles de
naturalesa urbana corresponent a l’any 2009, la qual importa un total de
490.838,44 € (Quatre-cents noranta mil vuit-cents trenta-vuit euros amb
quaranta-quatre cèntims).
Segon.- Sotmetre aquest Padró a exposició pública per un termini de vint dies
hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació del corresponent Edicte al
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Butlletí Oficial de la Província. En el supòsit que no es presenti cap al·legació
en el transcurs d’aquest període, l’aprovació quedarà elevada a definitiva,
sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem vuitè.- Sol·licitud de la Sra. XXXXXXXXXXXXXX per a l’exempció
de l’Impost de Vehicles tenint en compte el seu grau de disminució
Atès que la Sra. XXXXXXXXXXXXXXX ha presentat una instància a
l'Ajuntament de Sant Pere Pescador (R.E. 913/2009) a través de 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 XXX % per part de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials; i
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 a la Sra. XXXXXXXXXXXXXXX l'exempció de l'Impost
sobre Vehicles de Tracció mecànica del vehicle de la seva propietat, marca
XXXX , matrícula XXXXXX.
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 novè.- Acord de comanda per a la redacció del projecte de
construcció de la Llar d’infants
Atès que el Jurat designat per a la qualificació del concurs d’idees per a la
redacció del projecte de Llar d’infants de Sant Pere Pescador, reunit el dia 17
d’octubre de 2008, acordà designar a l’equip d’arquitectes format pel Sr. Ovidi
Alum Gelabert, el Sr. Ander Aginako Arri, i la Sra. Amaia Celaya Álvarez com
a guanyadors del d’aquest concurs;
Atès que, d’acord amb la base dotzena d’aquest concurs d’idees,
l’Ajuntament ha d’encarregar al guanyador del mateix la redacció del projecte
constructiu (projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, i posterior
direcció d’obres) i que, en el seu cas, el projecte haurà de ser redactat i lliurat
als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en el termini
establert a les bases del procés negociat corresponent;
Atès que els arquitectes Sr. Ovidi Alum Gelabert, Sr. Ander Aginako Arri i
Sra. Amaia Celaya Álvarez han efectuat a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador una proposta d’honoraris professionals per a la redacció del
Projecte Bàsic i Executiu, Estudi de Seguretat i Salut, i Direcció d’Obra de
l’edifici de la Llar d’infants de Sant Pere Pescador, tot partint de l’avantprojecte anomenat Lasai Cosima, guanyador del concurs;
Atès que aquesta proposta d’honoraris contempla una primera fase
corresponent a l’obra que fou objecte del concurs d’idees, els quals importen
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un total de 43.499,60 € + IVA; i una segona fase corresponent a una futura
ampliació de l’edifici, no prevista al concurs d’idees, els quals importen un
total de 31.186,25 € + IVA;
Atès que, per part del nostre Ajuntament, no ha estat planificat el termini per a
la realització d’aquesta segona fase, la qual en aquests moments és encara
una mera previsió de futur; i
Atès que la proposta de contracte d’aquests honoraris professionals estableix
que el lliurament al nostre Ajuntament del projecte bàsic i executiu,
degudament visat, s’efectuarà en el termini de 150 dies comptadors des del
moment que hagin estat lliurats als redactors els antecedents necessaris per
al desenvolupament del treball encarregat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar als arquitectes Sr. Ovidi Alum Gelabert, Sr. Ander
Aginako Arri, i Sra. Amaia Celaya Álvarez la redacció del Projecte Bàsic i
Executiu, Estudi de Seguretat i Salut, i Direcció d’Obra de l’edifici de la Llar
d’infants de Sant Pere Pescador (Primera Fase), d’acord amb el que estableix
la base dotzena del concurs d’idees per a la redacció d’aquest projecte.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquests treballs, la qual importa
un total de 43.499,60 € (Quaranta-tres mil quatre-cents noranta-nou euros
amb seixanta cèntims), més el 16% IVA.
Tercer.- Establir que el lliurament al nostre Ajuntament del projecte bàsic i
executiu, degudament visat, s’efectuï en el termini de 150 dies, comptadors
des del moment que hagin estat lliurats als redactors els antecedents
necessaris per al desenvolupament del treball encarregat.
Quart.- 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.- Aprovació de la certificació núm. 15 corresponent a les
obres del pavelló esportiu municipal
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 15 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. 15 corresponent al Projecte de
pavelló doble poliesportiu municipal, la qual importa un total de 65.978,83 €
(Seixanta-cinc mil nou-cents setanta-vuit euros amb vuitanta-tres 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 onzè.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, en el
marc del Fons de Subvencions 2009, per a la neteja i reparació de
l’asfaltat en diversos punts de les vies urbanes de les urbanitzacions
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Atès que la Diputació de Girona, en el marc de la línia del Fons de
Subvencions 2009 de Cooperació Municipal, ha obert el termini per presentar
les sol·licituds d’enguany;
Atès que el nostre Ajuntament es troba amb la urgència i necessitat de portar
a terme actuacions de neteja i reparació de l’asfaltat de les vies urbanes de
les urbanitzacions del nostre terme municipal; i
Atès que, per al finançament d’aquests treballs, ens cal poder comptar amb
l’ajut econòmic de l’esmentat Fons;
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, en el marc del Fons de
Subvencions 2009 convocat per l’àrea de Cooperació Municipal, una
subvenció de 18.000 € (Divuit mil euros) per ajudar al nostre Ajuntament a fer
front als treballs de neteja i reparació de l’asfaltat a diversos punts de les vies
urbanes de les urbanitzacions del municipi, els quals es reflecteixen a la
memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals.
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.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a
l’equipament de la capella de Sant Sebastià com a espai per a usos
culturals, en el marc de la convocatòria del fons municipal d’inversions
en béns mobles d’equipaments culturals i escènics, any 2009
Atès que el nostre Ajuntament té la voluntat de portar a terme els treballs
necessaris per a la il·luminació de l’antiga capella de Sant Sebastià per tal
que pugui utilitzar-se com a espai d’usos culturals; i
Atès que l’Àrea de Cultura i d’Acció Social de la Diputació de Girona ha
efectuat una convocatòria pública per a la concessió de subvencions del Fons
Municipal d’Inversions en Béns Mobles d’Equipaments Culturals i Escènics
per a l’anualitat 2009, a la qual el nostre Ajuntament pot acollir-se per a la
finalitat abans esmentada;
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, en el marc de la convocatòria
pública per a la concessió de subvencions del Fons Municipal d’Inversions en
Béns Mobles d’Equipaments Culturals i Escènics, una subvenció de 6.148 €
(Sis mil cent quaranta-vuit euros) corresponent al 50% del pressupost total
previst per als treballs necessaris per a la il·luminació de l’antiga Capella de
Sant Sebastià per destinar-la a usos culturals.
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 pròrroga de la concessió administrativa del
servei de Casalet a l’empresa Actiescola, S.L.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juny de 2006,
acordà adjudicar de manera urgent a l’empresa Actiescola, S.L. la concessió
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administrativa del servei de lleure infantil anomenat Casalet adreçat als nens i
nenes menors de tres anys, el qual es porta a terme al primer pis del Centre
Cívic Polivalent de la nostra localitat;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de maig de 2007,
adoptà l’acord de prorrogar aquesta concessió administrativa fins a la data de
30 de juny de 2008;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de febrer de 2008,
adoptà l’acord de prorrogar aquesta concessió administrativa fins a la data de
30 de juny de 2009;
Atès que, mentre no es porti a terme l’adjudicació d’aquesta concessió a
través d’algun dels procediments establerts a la vigent legislació contractual,
és urgent la pròrroga de la present concessió; i
Atès el que disposa l’article 120 del Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local (Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril) estableix que en els supòsits de reconeguda urgència es podrà
recórrer al procediment de contractació directa;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prorrogar a l’empresa Actiescola, S.L. la concessió administrativa del
servei de lleure infantil anomenat Casalet, adreçat als nens i nenes menors
de tres anys, el qual es porta a terme al primer pis del Centre Cívic Polivalent
de la nostra localitat.
Segon.- Establir que la durada d’aquesta pròrroga s’estengui des de l’1 de
juliol de 2009 fins al 30 de juny de 2010.
Tercer.- Establir l’aplicació a la present concessió del Plec de clàusules
tècniques i econòmico-administratives del servei de casalet, aprovades pel
Ple municipal de 23 de gener de 2003, juntament amb les modificacions
acordades per la Junta de Govern Local del nostre Ajuntament, en data de 10
de maig de 2007, pel que fa a la primera pròrroga de la concessió.
Quart.- L’Ajuntament satisfarà mensualment a Actiescola, S.L durant l’any
2009 la mateixa quantitat per monitor acordada per a l’any 2009. L’any 2010
s’aplicaran els augments que corresponguin d’acord amb la legislació i
convenis laborals del sector. Aquesta empresa contractarà dos monitors per a
la realització del servei durant la totalitat de l’horari establert fins avui. Es
continua establint la xifra de quinze nens i nenes per cada monitor, de tal
manera que, si es supera la xifra de trenta inscrits, haurà de contractar-se un
nou monitor.
Cinquè.- 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 catorzè.- Acord de sol·licitud de subvenció per a l’edició del llibre
commemoratiu de la guerra civil a Sant Pere Pescador, dins la
convocatòria efectuada pel Departament de Vicepresidència de la
Generalitat
Atès que per part del Departament de la Vicepresidència ha estat efectuada
una convocatòria d’ajuts per a la publicació d’obres sobre la història
contemporània de Catalunya; i
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Atès que el nostre Ajuntament té la iniciativa de publicar el llibre anomenat
Quan Sant Pere es feu dir Empori.- La Guerra Civil a Sant Pere Pescador
(1936-1939), el qual s’integrarà amb el número 2 dins la col·lecció de
Quaderns de Sant Pere;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de
Catalunya una subvenció de 2.000 € (Dos mil euros) per a l’edició del llibre
anomenat Quan Sant Pere es feu dir Empori.- La Guerra Civil a Sant Pere
Pescador (1936-1939), en el marc de la convocatòria de subvencions per a a
la publicació d’obres sobre la història contemporània de Catalunya.
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 de col·laboració a la campanya Mulla’t per
l’esclerosi múltiple
La Junta de Govern Local, a la vista de la proposta efectuada en aquest sentit
per la Fundació Esclerosi Múltiple, adopta el següent ACORD, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Atorgar a la Fundació Esclerosi Múltiple un ajut econòmic de 100 €
per a la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple del present any 2009, la
qual es portarà a terme el proper 12 de juliol 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 setzè.- Acord per a la instal·lació d’una bomba de calor al
Dispensari mèdic municipal
Atès que el sistema de calefacció del consultori mèdic necessita d’una
reparació tenint en compte el seu deficient funcionament;
Atès que, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals, convé la
instal·lació d’una bomba de calor a aquest equipament per tal de solucionar la
problemàtica; i
Atès que, sol·licitades tres ofertes per a la realització d’aquests treballs, s’ha
vist que la més convenient és la presentada per Instal·lacions Empordà;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a Instal·lacions Empordà l’adquisició i instal·lació d’una
bomba de calor, model CU-4E9HIKWX de Panasonic, per al consultori mèdic
municipal.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquests treballs, la qual importa
un total de 6.296,16 €, IVA inclòs.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem divuitè.- Aprovació del Conveni amb l’Assemblea Local de Creu
Roja de Figueres per al transport adaptat
Atès que, a l’igual que en anys anteriors, l’entitat Creu Roja Espanyola de
Figueres ha proposat al nostre Ajuntament la signatura d’un conveni per a la
coordinació i finançament del transport per a persones amb disminució, a
efectuar per l’esmentada entitat;
Atès que a Sant Pere Pescador hi ha dues persones, usuàries de la Fundació
Privada Altem que utilitzen aquest servei de transport col·lectiu, les quals
també participen amb el pagament d’una quota mensual complementària en
el pagament del cost d’aquest servei; i
Atès l’interès social de la proposta;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la signatura d’un conveni amb Creu Roja de Figueres per
ajudar a finançar el transport de les persones amb disminució del nostre
municipi que són usuàries de la Fundació Privada Altem.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquest conveni, la qual importa
un total de 2.632,74 € (Dos mil sis-cents trenta-dos euros amb setanta-quatre
cèntims), corresponent al període comprès entre el mes de setembre de 2008
i el mes d’agost de 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 dinovè.- Aprovació del Pla d’usos, instal·lacions i serveis de
temporada.- any 2009-2013
Atès que per part de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la
Generalitat de Catalunya s'ha comunicat la necessitat de l'Ajuntament de
sol·licitar autorització per a l'explotació dels corresponents serveis de
temporada de la platja del nostre terme municipal, la qual tindrà un termini de
cinc anys de vigència, a diferència d’anys anteriors que només en tenia un; i
Atès que ha estat elaborat el "Pla d'usos, instal·lacions i serveis de la platja
del terme municipal de Sant Pere Pescador" per al període 2009-2013, el
qual preveu la ubicació, característiques i durada dels esmentats serveis
durant la temporada d'estiu;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- 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 2009 a 2013.
Segon.- Traslladar una còpia d'aquest Pla a la Direcció General de Ports,
Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya als efectes que atorguin
l'autorització corresponent.
Tercer.- Traslladar igualment una còpia del Pla a la Capitania Marítima de
Palamós (Ministeri de Foment) als efectes que emeti el seu informe preceptiu.
Quart.- Aprovar el “Plec de condicions econòmiques administratives que han
de regir el procediment obert per a l’atorgament d’autoritzacions municipals
per a l’explotació dels serveis de temporada que no precisen d’instal·lacions
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fixes a la platja de Sant Pere Pescador durant les temporades de 2009 a
2011” i sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies als efectes
que puguin presentar-se les reclamacions que s’estimin oportunes.
Quart.- Convocar simultàniament el procediment obert per a l’adjudicació per
a l’explotació dels serveis de temporada que no precisen d’instal·lacions fixes
a la platja .
Cinquè.- Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem vintè.- Acord per a la contractació de l’espectacle Xim Xim
Barrals per a la Festa Major d’estiu 2009
Atès que els dies 27, 28 i 29 de juny de 2009 tindrà lloc la festa major de Sant
Pere, i que, dins els actes de la festa, es creu adient la contractació de
l’espectacle infantil Xim Xim Barrals de la companyia Pa Sucat el diumenge
dia 28 de juny de 2009;
La Junta de Govern Local, a proposta de la regidora de Turisme, Esports,
Festes, Immigració, i Serveis Socials, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar l’espectacle Xim Xim Barrals de la companyia Pa Sucat
amb un cost de 1.365 euros + 16% d’IVA per al diumenge dia 28 de juny de
2008.
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 vint-i-unè.- Acord per a l’edició de 5.000 plànols per a informació
turística del municipi
Atesa la necessitat d’oferir millor informació al visitant, es creu adient l’edició i
actualització dels mapes del municipi; per la qual cosa
La Junta de Govern Local, a proposta de la regidora de Turisme, Esports,
Festes, Immigració, i Serveis Socials, adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar l’edició de 5.000 plànols sobre taulell de 34 x 50 cm., a 4
+ 4 tintes, de 115 grs. i engomats, a l’empresa SR. Associats pel preu de
1.080 euros + IVA.
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 vint-i-dos.- Acord per a la contractació de les actuacions del grup
Orkestina i del grup format per Manuel Soto i Monika Fehn per al
Festival de Música 2009
Atesa la necessitat de completar el programa d’actuacions del Festival de
Música 2009; i
Atesa la proposta de programació efectuada per la regidora de Turisme,
Esports, Festes, Immigració, i Serveis Socials;
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar les actuacions musicals que es detallen a continuació, per
als dies i d’acord amb els preus que també s’especifiquen, per tal que siguin
incloses a la programació del Festival de Música de 2009:
Dia
25/7/2009
15/8/2009

Actuació
Grup musical Orkestina
Manuela Soto i Monika Fehn

Preu de l’actuació
900 € + IVA
1.800 € + IVA

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 vint-i-tres.- Sol·licitud d’ajut de l’AMPA Fluvianets de L’Armentera
per a la XXIV edició de la marxa popular
Atesa la sol·licitud formulada per l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del
C.E.I.P. Fluvianets de L’Armentera (R.E. núm. 930/2009) per tal que li atorgat
un ajut per a la realització de la XXIVª edició de la Marxa amb bicicleta que es
portarà a terme el proper 10 de maig de 2009;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del centre
d’educació infantil i primària Fluvianets de L’Armentera una subvenció
econòmica per a la realització el 10 de maig de 2009 de la XXIVª edició de la
Marxa popular amb bicicleta pel mateix import que l’ajut atorgat per
l’Ajuntament de L’Armentera a l’Associació de Marxaires del Baix Fluvià
destinat la marxa del Baix Fluvià que organitza també enguany.
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 vint-i-quatre.- Sol·licitud de subvenció efectuada pel grup MIFAS
per a persones amb discapacitat física
La Junta de Govern Local, a la vista de la proposta efectuada en aquest sentit
per l’Associació MIFAS (Delegació de l’Alt Empordà), entitat que representa a
persones amb discapacitat física de les comarques gironines, a la qual
figuren associades tres persones de Sant Pere Pescador, adopta el següent
ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Atorgar a la Delegació de l’Alt Empordà de l’Associació MIFAS un
ajut econòmic de 100 € per tal d’ajudar-la a fer front a les despeses i poder
executar el seu programa d’activitats.
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 vint-i-cinc.- Aprovació de despeses
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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
XXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
TEVECA, ADMISSIONS DE BRANCA FEBRER
AUTOCARS VIÑOLAS SL, VIATGES PISCINA ROSES FEBRER
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA FEBRER
PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS SLU, LLOGUER MOTOSERRA
MAQUINARIA PLANAS SLU, REPARACIO MOTOSERRA
FECSA ENDESA, POL: 120331 ENLLUMENAT MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 66963 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FEBRER
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FEBRER
GRUP CAMOS, MATERIAL REVISIO ALARMA ESCOLA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FEBRER
BIGAS ASSESSRIA, CONTRACTES FEBRER
FECSA ENDESA, POL: 400687360 ENLLUMENAT MAS SOPES
LITH GRAFIQUES, 500 SOBRES
EDITORIAL OCIEANO SL, MATERIAL BIBLIOTECA
CORREOS Y TELGRAFOS, FRACTURACIO FEBRER
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR GENER 09
FECSA ENDESA, POL: 163064 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
FECSA ENDESA, POL: 195620 ENLLUMEANT CAMP DEL CLOS
FECSA ENDESA, POL: 194367 CENTRE CIVIC
FECSA ENDESA, POL: 181736 AJUNTAMENT
INTERACTIU, CANVIS PAGINA WEB AJUNTAMENT
AGUSTI BADOSA FIGUERAS, VIATGE CONSELL COMARCAL
SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA RESIDUS MES DE FEBRER
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA BALCO LLAR DE JUBLIATS
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA FINESTRE SERV SOCIALS
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA CONTENIDORS FEBRER
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLO- NEGRES
COPI OLOT, MATERIAL D'OFICINA
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADOR AR-5316
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADOR AR-M351U
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA SF2314
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COPIES NEGRES
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, TAXES RETIRADA VEHICLE
PAIS DE XAUXA, ESPECTACLE BIBIOTECA DIA 02-01-09
MIRIAM GUSO ROCA, 2 VIATGES FIGUERES INMIGRACIÓ-TURISME
G+J GRUPO, SUBSCRIPCIO REVISTA “MUY INTERESANTE”
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF. 972520251
EMPORDA, NOTA DE PREMSA
AQUALIA, CAMIO RATA 26-02-2009 C. GIRONA
FECSA ENDESA, POL: 171933 DISPENSARI
FECSA ENDESA, POL: 174048 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
FECSA ENDESA, POL: 25439 PL MAJOR FONT
FECSA ENDESA, POL 213269 ENLLUMENAT PUBLIC
FECSA ENDESA, POL: 77507 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

Import
XXXX €
XXXXX €
40,90 €
556,40 €
368,79 €
60,90 €
174,99 €
630,26 €
459,21 €
13,53 €
4,15 €
44,82 €
38,65 €
109,04 €
75,32 €
378,39 €
579,40 €
294,95 €
4.024,32 €
344,74 €
571,68 €
2.357,40 €
846,78 €
446,60 €
10,85 €
8.572,44 €
58,07 €
40,60 €
565,87 €
105,27 €
95,88 €
5,23 €
67,81 €
4,87 €
10,39 €
95,00 €
986,00 €
29,30 €
30,72 €
18,85 €
100,02 €
326,52 €
505,79 €
678,18 €
7,19 €
398,11 €
93,40 €
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FECSA ENDESA, POL: 401289471 CAMP DE FUTBOL NOU
FECSA ENDESA, POL: 40046759 CARRER NORD-CANTONADA MAR
FECSA ENDESA, POL: 400306680 CASAL
FECSA ENDESA, POL: 181766 ENLLUMENAT PL MAJOR
FECSA ENDESA, POL: 120330 ENLLUMENAT MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 1391 ENLLUMENAT C GIRONA
FECSA ENDESA, POL: 401349743 BOMBA CTRA CASTELLO
ORANGE, TELEFONS BIRGADA I ALCALDE DE 08-02 A 07-03
ALPI, TELEFONS AJUNTAMENT DEL 01-02 AL 28-02
MOTONAUTICA LLONCH, MANTENIMENT BARCA RIU
SORRIBES PROCURADORES, RECURS CASACIO MARXAIRES
JORDI BASEDA BALLUS, PROCURADOR CONTENCIOS ARIDS
JOSE ANTONIO DIEGO VALLEJO, RENOVACIÓ POLISSA
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520535 TURISME
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520207 SERVEIS SOCIALS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520326 CASALET
JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGE PATRONAT TURISME COSTA BRAVA
FECSA ENDESA, POL.138214 BOMBA DEPURA MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 73774 MOTOR AV EMPORDA
FECSA ENDESA, POL: 401429658 ENLLUMENAT BON PREU
FECSA ENDESA, POL: 401425594 SERVEIS SOCIALS
FECSA ENDESA, POL: 401334929 CAMP DE FUTBOL NOU
CATALANA D'OCCIDENT, ASS QUADRES PRIM FULLÀ

448,12 €
48,89 €
707,36 €
669,10 €
282,23 €
179,54 €
200,15 €
202,24 €
578,09 €
944,95 €
203,23 €
113,07 €
494,82 €
16,21 €
23,86 €
19,16 €
23,00 €
220,05 €
47,22 €
16,97 €
574,71 €
553,11 €
318,90 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,15 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

16

