Ref. 6/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 1 d’abril 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 18 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 18 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.
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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. 16/2006 (pròrroga).- Es concedeix una pròrroga al Sr. AbdelAli Aoulad Belayachi de la llicència, concedida per la Junta de Govern Local
de data 23 de febrer de 2006, per pintar la façana de l’immoble situat al
Carrer xxxxxxxxxx núm. xx. Condicions: a) El termini de la pròrroga per a
l’inici de les obres és de dos mesos, i de sis mesos per finalitzar-les; b) Cal
aportar una fiança de 249 € per a la correcta reposició dels elements
d’urbanització; c) En el supòsit de muntar una bastida, cal avisar als serveis
tècnics municipals per tal de concretar la situació i el temps de treball; d) S’ha
de deixar el paviment del Carrer Major en les mateixes condicions que està a
l’actualitat i, en el supòsit de tacar les llambordes, caldrà substituir-les a
càrrec de l’autoritzat.
Expedient núm. 31/2009.- Al Sr. Josep Vergés Guinart per a la col·locació
d’una canal a l’habitatge situat a xxxxxxxxxxxxx núm. xx de xxxxxxxxxxxxxx.
Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta
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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; c) En el supòsit que s’ocupi la via pública, caldrà sol·licitar la
corresponent autorització a l’Ajuntament i abonar les taxes que
corresponguin.
Expedient núm. 32/2009.- Al Sr. Narcís Bahí Larios per pavimentar
aproximadament 80 m2 del jardí de la parcel·la situada al Carrer xxxxxxxxxx
núm. xx de xxxxxxxxxxxx. 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; c) En el supòsit que s’ocupi la via pública,
caldrà sol·licitar la corresponent autorització a l’Ajuntament i abonar les taxes
que corresponguin.
Expedient núm. 33/2009.- A la Sra. Carme Benages Cort per pujar la paret
de tanca entre veïns de la parcel·la on es situa l’habitatge del Carrer
xxxxxxxxxxx núm. xx. Condicions: a) Les tanques entre dues parcel·les poden
ésser opaques fins a una alçada d’1,80 metres (1,80 m.), amidades des de la
rasant de la vorera del carrer o del terreny; b) 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; c) Cal
presentar un aval de 249 € per refer els elements d’urbanització, en el supòsit
que resultin malmesos per les obres; d) En el supòsit que s’ocupi la via
pública, caldrà sol·licitar la corresponent autorització a l’Ajuntament i abonar
les taxes que corresponguin.
Extrem tercer.- Autorització temporal al Sr. Lothar Willwerth per a la
venda de complements de càmping a la caseta d’obra situada a
l’encreuament de la carretera a Sant Martí d’Empúries i l’Avinguda
Josep Tarradellas
Atès que per part del Sr. Lothar Willwerth ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament una llicència (Expedient núm. 29/2009) per a la venda de
complements de càmping a la caseta d’obra existent a l’encreuament de la
carretera a Sant Martí d’Empúries amb l’Avinguda Josep Tarradellas (Av.
Josep Tarradellas núm. 1), la qual està inclosa dins l’àmbit de sòl
urbanitzable sectoritzat S.U.S.-7 previst al Pla General d’Ordenació Urbana
de Sant Pere Pescador;
Atès que l’àmbit de sòl urbanitzable sectoritzat S.U.S.-7 està pendent de
desenvolupament a través de la prèvia tramitació del corresponent Pla
Parcial;
Atès que l’esmentada caseta d’obra fou construïda a l’empar d’una llicència
d’obres, concedida pel Ple de la corporació en data de 18 de juliol de 1985,
per a la construcció d’oficines de caràcter provisional ; i
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’arquitecta assessora
municipal en data 24 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
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urbanitzable pendent de desenvolupament, sinó que únicament poden
atorgar-se autoritzacions de temporada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar durant la temporada estiuenca de 2009 al Sr. Lothar
Willwerth la realització de l’activitat de venda de complements de càmping a
la caseta d’obra situada a l’Avinguda Josep Tarradellas núm. 1, d’acord amb
les següents condicions:
a) La present autorització té caràcter temporal: S’iniciarà el 6 d’abril de
2009 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2009.
b) Una vegada hagi finalitzat el període d’autorització, el local haurà
de tancar.
c) Pel que fa al terreny de l’exterior, una vegada hagi finalitzat el
període d’autorització, haurà de deixar-se ben net i lliure de
qualsevol element adscrit a l’activitat de temporada que s’hi hagi
realitzat. El cost del desmuntatge anirà a càrrec de l’autoritzat.
d) La caseta es destinarà únicament a les activitats relatives a la
venda de complements per als usuaris dels establiments
d’acampada; principalment, per a caravanes i autocaravanes.
e) No es permet l’ús del terreny exterior de la finca com a taller per a
la reparació de caravanes i similars. Aquest s’haurà de mantenir net
i lliure de vehicles i accessoris, llevat de l’aparcament propi de
l’activitat.
f) No s’admet l’ús de residència o habitatge a l’interior del local, així
com tampoc l’ús d’habitatge a l’exterior (habitatges mòbils:
caravanes,
autocaravanes,
mòbil-homes,
i
bungalows
transportables...)
g) No es permet la implantació de cap construcció exterior ni el tancat
de la finca sense que hagi estat atorgada la prèvia autorització
municipal.
h) 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 tancament i desmuntatge de la instal·lació, una vegada
hagi finalitzat el període d’autorització.
i) 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.- Acord de concessió d’un gual permanent al Sr. Francesc
Domingo Sellart per al Carrer xxxxxxxxxxxxxx núm. xx
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Francesc Domingo Sellart (R.E. núm.
1096/2009) 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 Carrer xxxxx núm.
xx , i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana el
Sr. Domingo;
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. Francesc Domingo Sellart el gual permanent de
vehicles per a l’entrada al garatge de l’immoble situat al Carrer xxxxxxxx núm.
xx.
Segon.- Liquidar al Sr. Domingo 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 cinquè.- Acord de concessió d’un gual permanent al Sr. Joan
Marc Poch Sabater per al Carrer xxxxxxxxxxxxx núm. xxxxxx
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Joan Marc Poch Sabater (R.E. núm.
1131/2009) 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 Carrer
xxxxxxxxxxxx núm. xxxxx, i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana el
Sr. Poch;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. Joan Marc Poch Sabater el gual permanent de
vehicles per a l’entrada al garatge de l’immoble situat al Carrer xxxxxxxxxxx
núm. xxxxx.
Segon.- Liquidar al Sr. Poch 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 per informar desfavorablement l’expedient de
delimitació provisional del domini públic maritimoterrestre al tram baix
del riu Fluvià i del rec Sirvent
Atès que per part de la Demarcació provincial de Costes a Girona ha estat
sol·licitat al nostre Ajuntament que, dins del termini d’informació establert a
l’article 22. 2. b) del Reglament general per al desenvolupament i execució de
la Llei de Costes, s’emeti informe en relació a la incoació de l’expedient
d’atermenament dels béns de domini públic maritimoterrestre al tram final
dels rius Sirvent i Fluvià (ref.: DES01/08/17/0005);
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Que per part de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador es manifesti,
amb caràcter general, la seva disconformitat amb la incoació de l’esmentat
expedient d’atermenament, en consideració als següents arguments:
a) La insuficient informació facilitada pel Servei de Costes per a
l’avaluació de la proposta d’atermenament.
b) Ni en el tram del riu Fluvià ni en el tram del rec Sirvent, objecte de
l’expedient d’atermenament, és sensible l’efecte de les marees, ni tampoc hi
arriben les onades del mar en les majors tempestes conegudes, per la qual
cosa no poden passar a formar part del domini públic marítim terrestre.

5

c) Els darrers trams del riu Fluvià i del rec Sirvent no constitueixen
domini públic maritimoterrestre sinó domini públic fluvial i, per tant, és
d’aplicació en aquestes aigües el Reial Decret Legislatiu 1/2001, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües.
d) Tenir en compte la incidència del grau d’obertura de la
desembocadura del riu Fluvià, el qual sofreix un constant tancament a causa
de l’aportació de sorres de sediments fluvials i de les dunes marítimes.
Segon.- Manifestar, en el marc del referit informe, la improcedència de la
delimitació provisional proposada a l’expedient d’atermenament dels béns de
domini públic maritimoterrestre en els rius Sirvent i Fluvià (ref.:
DES01/08/17/0005) incoat pel Servei Provincial de Costes, i, pel contrari,
considerar procedent l’arxiu del mateix.
Tercer.- Presentar, igualment, un escrit d’al·legacions en contra de la incoació
d’aquest expedient dins del termini d’exposició pública obert a partir de la
publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 52
de data 17 de març de 2009.
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 setè.- Acord per a la suspensió cautelar d’atorgament de
llicències a la zona compresa dins la delimitació provisional del domini
públic maritimoterrestre i la seva zona de servitud de protecció al darrer
tram del riu Fluvià i rec Sirvent
Atès que, en el marc de l’expedient d’atermenament dels béns de domini
públic maritimoterrestre al darrer tram del riu Fluvià i el rec Sirvent incoat pel
Servei Provincial de Costes a Girona, ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament la suspensió cautelar de l’atorgament de llicències d’obres a la
zona compresa a la delimitació provisional del domini públic maritimoterrestre
i a la seva zona de servitud; i
Atès el que disposen l’article 12.5 de la Llei 22/1988, de Costes, i l’article 21.2
del Reglament General per al seu desenvolupament i execució;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Suspendre cautelarment l’atorgament de llicències d’obres a la zona
compresa a la delimitació provisional del domini públic maritimoterrestre i a la
seva zona de servitud, dins l’expedient d’atermenament del darrer tram del riu
Fluvià i el rec Sirvent incoat pel Servei Provincial de Costes a Girona
(Referència: DES01/08/17/0005).
Segon.- Establir que aquesta suspensió cautelar sigui aixecada quan es
resolgui l’expedient d’atermenament.
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 vuitè.- Sol·licitud d’autorització per al restabliment de les
condicions de la platja, malmesa a causa de la llevantada del
proppassat 26 de desembre
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Atès que, arran de la forta llevantada del proppassat 26 de desembre, la
nostra platja va sofrir importants moviments de sorra que han afectat
seriosament als seus diferents accessos i als aparcaments de vehicles;
Atès que, per aquest motiu, s’han de portar a terme un seguit d’actuacions
per tal d’anivellar la sorra i recol·locar-la, i així permetre de nou aquest accés
a través dels tradicionals camins paral·lels a la sorra i l’aparcament a les
zones que s’habiliten durant la temporada estiuenca; i
Atesa la memòria descriptiva dels treballs a efectuar, redactada pels serveis
tècnics municipals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Subdirecció General de Ports i Costes del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya l’autorització per portar a terme les actuacions d’anivellament i
recol·locació de la sorra de la platja de Sant Pere Pescador, malmesa pels
danys de la llevantada del proppassat desembre, amb la finalitat de restablir
les condicions normals i habituals de la mateixa i poder així encarar la
propera temporada amb normalitat.
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.- Adjudicació directa dels treballs per al restabliment de les
condicions de la platja, malmesa a causa de la llevantada del
proppassat 26 de desembre
Atesa la urgent necessitat d’encomanar els treballs de moviment de sorres a
la platja del nostre terme municipal per tal permetre de nou l’accés a la
mateixa a través dels tradicionals camins paral·lels a la sorra, i facilitar
l’aparcament a les zones que s’habiliten durant la temporada estiuenca;
Atès que s’ha estimat convenient portar a terme aquests treballs als
aparcaments del Cortal de la Vila, Can Martinet, Can Nera, i davant L’Àmfora,
a més dels accessos a la platja de Can Nera i l’enllaç d’aquesta amb
l’aparcament de davant L’Àmfora, d’acord amb la valoració efectuada pels
serveis tècnics municipals;
Atès que, per part de l’empresa Germans Costa (Can Pipa, S.L.) ha estat
proposada al nostre Ajuntament la realització d’aquests treballs, amb un
tractor-trajella i un tractor-mitja canya amb làser, per un pressupost total de
46.400 €, IVA inclòs; i
Atès el que disposa l’article 122,3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, dels
contractes del sector públic pel que fa a la contractació menor d’obres;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Germans Costa (Can Pipa, S.L.) la realització
dels treballs de moviment de sorres a la platja del nostre terme municipal per
tal permetre de nou l’accés i l’aparcament de vehicles a les zones habilitades,
d’acord amb el pressupost presentat, el qual importa un total de 46.400 €
(Quaranta-sis mil quatre-cents euros), IVA inclòs.
Segon.- Encomanar a l’empresa Germans Costa (Can Pipa, S.L.) que realitzi
aquests treballs amb caràcter urgent .
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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 desè.- Acord per a la contractació urgent del Sr. Leonel da Silva
Oliveira en qualitat de peó municipal
Atesa la urgent necessitat de contractar un peó per a la brigada municipal de
serveis;
Atès que el proppassat mes d’octubre es portà a terme l’examen dels
currículums presentats per a una plaça similar durant el període atorgat
mitjançant anunci públic i s’efectuaren entrevistes personals amb els
candidats que s’estimaren més adients, entre els quals destacà com a una de
les persones més idònies per a aquesta tasca el Sr. Leonel da Silva Oliveira; i
Atès el que disposa l’article 291, 3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003) pel que fa a la
contractació de personal en supòsits de màxima urgència;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de a totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar laboralment, en qualitat de peó municipal, el Sr. Leonel da
Silva Oliveira, de nacionalitat xxxxxxxxxxxxxxx, amb NIE núm.
xxxxxxxxxxxxx; d’acord amb les següents condicions:
- El contracte s’iniciarà el 15 d’abril d’enguany i tindrà el caràcter d’obra
o servei.
- L’horari de treball s’iniciarà a les 8 de matí i acabarà a les 13 del
migdia, i, a la tarda, s’iniciarà a les 14 hores i acabarà a les 17 hores,
de dilluns a divendres.
- La retribució bruta mensual serà de xxxxxxxxxx € (xxxxxxxxxx euros)
mensuals.
Segon.- Determinar que la present contractació es publicarà al BOP i al
DOGC i se’n donarà compte al ple municipal en la primera sessió que tingui.
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.- Acord de sol·licitud de subvenció per a ordenació
ambiental de la il·luminació exterior: Avinguda d’Olot i Sector “Bon
Preu”
Atès que per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de
la Resolució MAH/531/2009, de 24 de febrer, ha estat convocada novament
una línia d’ajuts per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la
il·luminació exterior durant l’any 2009; i
Atès que el nostre Ajuntament té la voluntat de portar a terme l’adequació de
la il·luminació exterior de la Urbanització Bon Relax, a l’igual que la de tres
punts de llum del casc urbà, d’acord amb la memòria valorada redactada pels
serveis tècnics municipals, la qual pressuposta l’actuació en la quantitat de
23.383,98 € (Vint-i-tres mil tres-cents vuitanta-tres euros amb noranta-vuit
cèntims);
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
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Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya una
subvenció de 11.692 € (Onze mil sis-cents noranta-dos euros) per al
finançament de l’actuació d’adequació de l’enllumenat públic de l’Avinguda
d’Olot (Urbanització Bon Relax) i del sector Bon Preu del casc urbà de Sant
Pere Pescador.
Segon.- Adoptar el compromís de portar a terme aquesta actuació, d’acord
amb el contingut de la memòria valorada redactada pels serveis tècnics
municipals, en el cas que s’obtingui l’ajut econòmic sol·licitat.
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 dotzè.- Acord relatiu a la pròrroga del nomenament del Sr. Manel
Rojas com a Encarregat de la Brigada municipal
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 d’octubre de 2008,
adoptà l’acord de ratificar el contingut del Decret de l’Alcaldia de data 24 de
setembre de 2008, relatiu a l’habilitació interina del Sr. Manel Rojas Muñoz
com a encarregat de la brigada municipal de serveis de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador, durant un període de prova de sis mesos; i
Atès que s’ha estimat la conveniència de prorrogar aquesta habilitació
interina durant un període de sis mesos més;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prorrogar l’habilitació del Sr. Manel Rojas Muñoz, peó municipal,
com a encarregat de la brigada municipal de serveis de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador durant un període de sis mesos, a comptar des de la data
d’avui.
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.- Sol·licitud de xxxxxxxxxxxxxx per a la reducció de la seva
jornada laboral
Atès que per part de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, contractada laboralment pel nostre
Ajuntament com a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ha estat sol·licitada la reducció
horària de tres hores de la seva jornada laboral amb la finalitat que pugui
disposar del temps suficient per tenir cura de xxxxxxxxxxx; i
Atès que no existeix inconvenient per accedir a allò sol·licitat per xxxxxxxxx;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx una reducció horària de tres hores
en la seva jornada laboral amb la finalitat que pugui disposar de temps
suficient per tenir cura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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.- Sol·licitud de subvenció per a l’edició d’enguany del
Festival de Música, en el marc de la convocatòria efectuada pel
Departament de Cultura de la Generalitat
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Atès que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha
convocat una línia de subvencions per a les programacions culturals que
incloguin activitats de caràcter professional en l’àmbit de la música, les arts
escèniques i/o les arts visuals que duguin a terme municipis de Catalunya de
menys de 8.000 habitants; i
Atès que el nostre Ajuntament, a l’igual que en anys anterior, té prevista la
celebració per al proper estiu del Festival de música de Sant Pere Pescador,
el qual comptarà amb cinc actuacions musicals a càrrec de músics
professionals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 3.000 € al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya per a la celebració de l’edició 2009 del Festival de
música, en el marc de la convocatòria de subvencions per a les
programacions culturals que incloguin activitats de caràcter professional en
l’àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts visuals que duguin a
terme municipis de Catalunya de menys de 8.000 habitants.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem quinzè.- Sol·licitud de subvenció en l’àmbit del PLADETUR
Atès que per part del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, a través de l’Ordre IUE/91/2009, ha estat
efectuada una nova convocatòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit del
Pla de desenvolupament turístic (Pladetur) per a l’anualitat de 2009; i
Atès que, per part del nostre Ajuntament, s’ha valorat la conveniència de
concórrer-hi amb la proposta de creació d’un centre d’interpretació dels valors
turístics de Sant Pere Pescador, el qual s’instal·laria a l’entorn de l’oficina
municipal de turisme;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya una subvenció de 18.000 € (Divuit mil euros), en el marc de la
convocatòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de
desenvolupament turístic (Pladetur) per 2009, amb la finalitat de promoure la
creació d’un centre d’interpretació dels valors turístics 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 setze.- 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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
DISBOSCH,PAPER CAMILLA DISPENSARI

Xxx,00 €
30,79 €
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DOG, EDICTE PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
MIRIAM GUSO ROCA, JORNADES TURISME PERELADA
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 MODEM
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521053 JUBILATS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550185 CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550514 DISPENSARI
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521722 RDSI DISPENSARI
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL MARÇ
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA
PETROLIS DEL GIRONES SL, 5.000 L GASOIL ESCOLA
FECSA ENDESA, POL: 25436 ENLLUMENAT AV EMPORDA
FECSA ENDESA, POL: 163806 BOMBA CLUB NAUTIC
FECSA ENDESA, POL: 6001995 BOMBA LA CAPELLA
FECSA ENDESA, POL: 146433 ENLLUMENAT C PROVENÇA
FECSA ENDESA, POL: 164867 ENLLUMENAT ECOLES
MONTSERRAT CLOS ROCA, IOGA MES DE MARÇ
YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, MANTENIMENT I TONIFICACIO MARÇ
MARYLL VALAISE RAYNAL, DANSA VENTRE MARÇ 09
SONJA KAUFMAN, TAI XI MES DE MARÇ
FLECA CARRERAS, ESMORZAR PLA D'ACOLLIDA INMIGRACIÓ
BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER MODULS CAMP DE FUTBOL MARÇ
COPISTERIA ESTEVE SL, PLOTEJAR PLA D'USOS
COPI OLOT, MATERIAL D'OFICINA
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR-NEGRES
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-5316
CARME VICH PASCUAL, FACTURA MARÇ
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVIAR PANY WC MERCAT
FECSA ENDESA, POL: 141428 BOMBA AIGUA ALBERA
FECSA ENDESA, POL: 25465 FONT C CARME
FECSA ENDESA, POL. 50256 CAMP FUTBOL VELL
FECSA ENDESA, POL: 81783 CAMP DE FUTBOL VELL
FECSA ENDESA, POL: 73437 4 VENTS
FECSA ENDESA, POL: 25482 ANTIC ESCORXADOR
FECSA ENDESA, POL. 76437 MOTOR ST ANTONI
FECSA ENDESA, POL: 75217 CTRA CASTELLO ENLLUMENAT
FECSA ENDESA, POL: 119278 BOMBA MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 67024 ENLLUMENAT ESCOLES
FECSA ENDESA, POL: 50257 SALA NOVA
CREU ROJA DE FIGUERES, TRANSPORT ADAPTAT DE SETEMBRE A MARÇ
RETOLS EMPORDA, PLACA PARKING
RETOLS EMPORDA, PLACA PROHIBIT GOSSOS-PERNONAL SANITARI
GROS MERCAT, XOCOLATA CARNESTOLTES
GROS MERCAT, MATERIAL NETEJA
FRAQUEL SL, MATERIAL NETJA
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

101,35 €
5,70 €
21,24 €
27,54 €
16,79 €
108,48 €
17,69 €
16,79 €
25,71 €
23,77 €
259,20 €
69,10 €
188,38 €
2.314,20 €
2.090,07 €
19,05 €
13,08 €
1.578,60 €
112,87 €
552,00 €
270,00 €
250,00 €
180,00 €
28,75 €
1.426,80 €
122,50 €
287,32 €
142,23 €
13,64 €
47,21 €
2,58 €
1.550,10 €
94,44 €
1.535,55 €
23,32 €
5,96 €
14,53 €
8,77 €
0,37 €
6,16 €
83,55 €
171,20 €
49,28 €
65,15 €
1.535,77 €
46,47 €
103,61 €
72,23 €
220,44 €
180,96 €
371,06 €
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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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