Ref. 19/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 23 de setembre 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 (Tinents d’Alcalde), Josep Font Olivet (regidor).
Oient: Maria Dolors Ferrer Canals (regidora).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la Junta de
Govern Local del dia 9 de setembre de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany l’Acta corresponent a la Junta de Govern Local
del dia 9 de setembre de 2009, la qual és aprovada sense cap mena de
modificació per la totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Acord per a la presentació d’al·legacions dins del període
d’informació pública de l’avantprojecte del Pla territorial parcial de les
comarques gironines
S’informa als assistents que, per part del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, s’ha sotmès a informació pública l’Avantprojecte del Pla
territorial parcial de les comarques gironines.
Després de valorar-ne la conveniència, la Junta de Govern Local acorda que,
en el transcurs d’aquest període d’informació pública, l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador presenti un escrit de suggeriments, propostes o observacions
a aquest Pla territorial, el qual s’haurà de referir, bàsicament, a tres qüestions
importants per al municipi:
a) L’aclariment sobre l’abast de l’estratègia d’extinció assignada als sòls
ocupats per instal·lacions de càmping per part del Pla Director de
l’Empordà, en el sentit de limitar-la exclusivament a la finalitat d’evitar
l’aparició de noves urbanitzacions separades de les àrees urbanes,
sense afectar les activitats de càmping.
b) La necessitat de trobar una solució a la demanda per a la delimitació
d’uns espais destinats a dipòsit de caravanes, principalment fora de la
temporada estiuenca.
c) La conveniència de dotar d’una normativa per a l’activitat de Kitesurf
que tingui un rang superior a la pròpia dels usos de temporada.

Extrem tercer.- Informació sobre la Resolució de selecció d’operacions
susceptibles de cofinançament pel FEDER per al període 2007-2010, eix
4, en el qual hi ha estat inclòs el nostre Ajuntament amb el projecte de
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regeneració urbana dels Carrers Verge Portalet, Girona i un tram del
Carrer del Carme
S’informa als assistents que, en data de 21 de setembre de 2009, el
Departament de Governació i Administracions Públiques ha publicat al DOGC
una resolució sobre la selecció d’operacions dels ens locals susceptibles de
cofinançament pel FEDER per al període 2007-2010, eix 4 (desenvolupament
local i urbà), en la qual s’hi ha incorporat el nostre Ajuntament amb el
Projecte de millora de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet,
Girona i un tram del Carrer del Carme.
A aquesta actuació li ha estat assignat un percentatge de cofinançament per
part del FEDER del 50% de la despesa subvencionable. Aquesta despesa ha
estat el 100% del pressupost del projecte presentat (658.430,82 €) i, en
conseqüència, correspon a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador una
subvenció de 329.215,41 € (Tres-cents vint-i-nou mil dos-cents quinze euros
amb quaranta-un cèntims).
L’Alcalde informa que, d’acord amb les gestions efectuades, s’espera obtenir
una subvenció extraordinària del PUOSC per a situació d’urgència per un
import aproximat de 150.000 € (Cent cinquanta mil euros), destinada a la
substitució d’un tram de la xarxa de clavegueram del casc urbà, la qual
completaria una altra part del finançament necessari a l’esmentat projecte de
regeneració urbana.
Igualment, informa que hi ha el compromís dels Serveis Territorials de
Turisme per obtenir una altra subvenció d’import similar a la del PUOSC per a
la regeneració comercial d’aquesta mateixa àrea del casc urbà.

Extrem quart.- 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.
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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 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. 5872005 (pròrroga).- Es concedeix una pròrroga al Sr.
Jaume Saumell Sánchez per a l’acabament de les obres corresponents a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Carrer XXXXXXXXX de Sant
Pere Pescador. Condicions: El termini de la present pròrroga és de divuit
mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
Expedient núm. 72/2009.- A la Sra. Isabel Martín Jiménez per pujar la paret
de tanca entre veïns a la vivenda situada al Carrer xxxxxxx núm. xx.
Condicions: a) Les tanques de separació amb els espais públics seran
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opaques fins a una alçada d’un metre (1 metre), i calades o vegetals fins a un
màxim de 1,80 metres, amidades des de la rasant de la vorera del carrer; b)
S’ha de tenir en compte que les tanques entre dues parcel·les poden ser
opaques fins a una alçada d’un metre vuitanta centímetres (1,8o m),
amidades des de la rasant de la vorera del carrer o del terreny; c) 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; d) Cal presentar un aval de 249 € per garantir que es refaran
els elements d’urbanització en el supòsit que resultin malmesos per les obres.
Expedient núm. 73/2009.- Al Sr. Josep Maria Vilà Roig per pintar la façana
de l’immoble situat al Carrer XXXXXXX núm. XX. Condicions: Cal presentar
un aval de 249 € per garantir que es refaran els elements d’urbanització en el
supòsit que resultin malmesos per les obres.
Expedient núm. 75/2009.- Al Sr. Narcís Port Prades per refer la tanca de
l’habitatge situat al Carrer XXXXXXXX núm. X. Condicions: a) Les tanques de
separació amb els espais públics seran opaques fins a una alçada d’un metre
(1 metre), i calades o vegetals fins a un màxim de 1,80 metres, amidades des
de la rasant de la vorera del carrer; b) S’ha de tenir en compte que les
tanques entre dues parcel·les poden ser opaques fins a una alçada d’un
metre vuitanta centímetres (1,8o m), amidades des de la rasant de la vorera
del carrer o del terreny; c) 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; d) Cal presentar un
aval de 249 € per garantir que es refaran els elements d’urbanització en el
supòsit que resultin malmesos per les obres.
Extrem 74/2009.- Al Sr. Lluís Casals Ruaix per a la construcció d’un porxo al
Carrer XXXXXXXXXXXX núm. X. Condicions: a) S’ha de tenir en compte que
l’alineació de l’edificació auxiliar retrocedirà un mínim de sis metres de
ñ’alineació de vial, mentre que es pot adossar a la mitgera que s’assenyala al
plànol adjunt a la present llicència; 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 garantir que es refaran els elements d’urbanització en el
supòsit que resultin malmesos per les obres.

Extrem cinquè.- Sol·licitud del Sr. Lluís Font Massot per al pagament
d’una factura d’Hidrojet
per al desembossament d’un tram del
clavegueram municipal
Atès que per part del Sr. Lluís Font Massot ha estat sol·licitat a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 2986/2009) que satisfaci la factura núm. 2009062 de
data 30 d’agost de 2009, per import de 383,06 € (IVA inclòs), la qual li ha
estat lliurada per part de Jacas, S.L, tenint en compte que correspon a la
intervenció d’un camió per desembossar el tram de clavegueram municipal
situat davant del seu domicili; i

4

Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals en el sentit que correspon
a l’Ajuntament satisfer la despesa per aquests treballs, a l’haver-se efectuat a
la xarxa municipal de clavegueram;
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 satisfaci la
factura corresponent a la intervenció d’un camió per desembossar el tram de
clavegueram municipal davant de l’habitatge situat al Carrer del XXXXXXXX
núm. X, per import de 383,06 € (Tres-cents vuitanta-tres euros amb sis
cèntims), la qual ha estat lliurada al Sr. Lluís Font Massot part de Jacas, S.L.
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 sisè.- Informe sobre la organització de la brigada municipal i, en
concret, sobre la finalització del contracte de XXXXXXXXXXXX i sobre la
continuïtat de XXXXXXXXXXXX com a cap de la brigada
S’informa als assistents que, en data d’1 d’octubre de 2009, finalitza la
pròrroga de l’habilitació del Sr. XXXXXXXXXX com a encarregat de la brigada
municipal de serveis de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, de conformitat
amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data d’1 d’abril. A la
vegada, el proper 14 d’octubre, finalitza el primer període de sis mesos del
contracte laboral, en qualitat de peó municipal, efectuat al Sr. XXXXXXXXX.
L’Alcalde, juntament amb el Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa, informen als
assistents que s’han plantejat la conveniència de portar a terme un seguit de
mesures per optimitzar el funcionament de la brigada municipal de serveis i,
en aquest sentit, està previst el següent:
a) Que no es prorrogui l’habilitació del Sr. XXXXXXXX com a encarregat
de la brigada municipal de serveis de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador.
b) Proposar una nova pròrroga del contracte del Sr. XXXXXXXXXXXXX
d’únicament tres mesos de durada, en principi.
c) Crear dos equips de treball amb les persones que formen part de la
brigada, integrat per dues persones cadascun: Un equip dedicat
pròpiament a les tasques de paleteria (Srs. Jordi Padilla i Leonel da
Silva) i un altre equip dedicat a les tasques més periodificades (Sr.
Manel Rojas i la persona contractada interinament).
d) Establir que la coordinació de la brigada es porti a terme per part
d’una persona dels serveis tècnics municipals (Sra. Lourdes Moret),
la qual comptaria amb un únic interlocutor, membre de la brigada.
e) Els regidors no podran encomanar tasques directament a la brigada,
ho hauran de fer a través de l’Alcalde o del regidor que tingui
atribuïda la competència.

Extrem setè.- Sol·licitud del Sr. Francisco Tabernero Salleras per a
l’adquisició d’un nínxol al cementiri municipal
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Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la
titularitat del nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla
seguidament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat del
nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla:
Situació del nínxol
Titular
Francisco Tabernero Salleras
Nínxol núm. 3, baix, de la
i Sra. Maria Rosa Galicia Blasco
Illa de Sant Sebastià-Sud
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol
l'obligació dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a
l'esmentada adquisició de titularitat del nínxol.
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 vuitè.- Acord per a l’edició dels tríptics informatius dels actes
organitzats per l’Ajuntament amb motiu de la commemoració dels
setanta anys de la finalització de la guerra civil espanyola
A proposta de la Tinent d’Alcalde de Cultura, Ensenyament i Sanitat, la Junta
de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Encomanar l’edició de 400 tríptics informatius dels actes organitzats
pel nostre Ajuntament amb motiu de la commemoració del setantè aniversari
de l’acabament de la guerra civil espanyola a l’empresa Lith Gràfiques pel
preu de 407,16 €, 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 novè.- Sol·licitud de subvenció a DIPSALUT per a plagues
urbanes (Control de coloms)
Atès que per part de l’organisme autònom de salut pública (Dipsalut) ha estat
efectuada una convocatòria de subvencions als Ajuntaments per a la lluita i
control integrat de plagues urbanes d’insectes, rossegadors i aus; i
Atesa la problemàtica del nostre municipi relativa a la necessitat de controlar
els coloms, tot establint un sistema per a la reducció del seu nombre
mitjançant el control de postes, evitant la proliferació de l’espècie, i alhora la
captura dels coloms adults mitjançant gàbies autònomes o xarxes
ornitològiques;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a DIPSALUT, organisme de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en el marc de la convocatòria de subvencions als Ajuntaments per
a la lluita i control integrat de plagues urbanes d’insectes, rossegadors i aus,

6

una subvenció de 4.640 € (Quatre mil sis-cents quaranta euros) corresponent
al 80% del pressupost total (5.800 €) del servei de control i inspeccions dels
coloms del municipi durant una anualitat.
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 desè.- Proposta per a l’increment de les tarifes del servei de
casalet per a l’any 2010
El Tinent d’Alcalde d’Hisenda informa que, després d’haver efectuat l’estudi
dels costos i ingressos del servei, es proposarà la inclusió a les ordenances
fiscals del proper exercici econòmic d’un augment del 0,5% respecte a les
vigents tarifes del servei municipal de casalet (ludoteca).

Extrem onzè.- Sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per a la subvenció dels treballs d’arranjament de camins rurals
Atès que per part del Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 1 de
setembre de 2009, ha estat aprovada una convocatòria d’ajuts per a
l’arranjament de camins rurals durant l’any 2009, i
Atès que el nostre Ajuntament ha previst per a enguany l’actuació
corresponent a l’arranjament del camí municipal de la Rajoleria, la qual ha
estat pressupostada pels serveis tècnics municipals en la quantitat de 6.061 €
(Sis mil seixanta-un euros);
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà una subvenció de
4.000 € (Quatre mil euros) per a la realització dels treballs d’arranjament del
camí municipal de la Rajoleria de la nostra localitat, d’acord amb la
convocatòria efectuada per aquest Consell a través de l’acord plenari de data
1 de setembre d’enguany.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem dotzè.- Determinació dels horaris que haurà d’efectuar el Sr.
XXXXXXXXX per a la realització dels treballs comunitaris, substitutius
de pena, proposats pel Departament de Justícia de la Generalitat
Atès que, en el marc del conveni entre el Departament de Justícia de la
Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana
de Municipis, aquest Departament ha sol·licitat al nostre Ajuntament que
aculli al Sr. XXXXXXXXXX per a la prestació de treballs en benefici de la
comunitat, en concepte de mesures penals alternatives;
Atès l’acord adoptat en aquest sentit per part de la Junta de Govern Local, en
sessió de data 9 de setembre de 2009; i
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Atesa la proposta efectuada per l’equip directiu del Centre d’Educació Infantil
i Primària Llagut de la nostra localitat per tal que puguin realitzar treballs de
control i vigilància als horaris d’entrada i sortida de l’escola;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Establir, d’acord amb la secció de Serveis Socials en l’Àmbit Penal
dels Serveis Territorials de Justícia de Girona, que el Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX porti a terme treballs de control i vigilància durant
els horaris d’entrada i sortida a l’escola, des del dia 7 d’octubre fins al 10 de
desembre d’enguany, d’acord amb els següents horaris, de dilluns a
divendres:
De 8,30 a 9,15 hores; de 12 a 13,15 hores; de 14,15 a 15,15 hores; i de 16,30
a 17,30 hores.
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.- Aprovació de despeses
.- La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta l’acord d’aprovar les factures que es transcriuen a
continuació:
Proveïdor/Concepte
ASSOCIACIÓ ALT EMPORDA TURISME, QUOTA ANUAL 2009
XXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
FRAQUE SL, BOSSES ESCOMBRERIES, SABO ESCOLA
SERVEIS 95 SL, DVD
JOAN ANDREU FUSTER SL, DISPENSRI PORTA
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARACIO PORTA CAMP DE FUTBOL
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARACIO BANQUETES CAMP DE FUTBOL
ORANGE, TELEFON BRIGADA I ALCLADE DE 08-08-09 A 07-09-2009
RETOLS EMPORDA, BANDERA CATALANA I MIRALL
KIMIRED, NETEJA VIDRES DEPENDENCIES MUNICIPALS
SERSALL 95 SL, MANTENIMENT CONTENIDORS AGOST
ORANGE, TELEFONS AJUNTAMENT DEL 01-08-09 A 31-08-2009
TOT MAP, AIXACAMENT TOPOGRAFIC LLAR INFANTS
GERMANS COSTA, NETEJA DE PLATJA AGOST
CAN PIPA SL, ARRANJAMENT CAMINS MUNICIPALS
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA AGOST
ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU
ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO BOMBEIG RAJOLERIA
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO AGOST
NARCIS PASCUAL BARCELO, DESBROSSAMENT MARGES
AQUALIA, BUIDAR POU BOMBEIG BON RELAX

Import
600,00 €
337,50 €
1.669,50 €
1.674,00 €
1.300,50 €
180,00 €
414,00 €
1.474,50 €
668,16 €
95,00 €
64,76 €
127,60 €
273,60 €
288,35 €
168,04 €
165,88 €
565,17 €
475,82 €
591,60 €
3.445,20 €
26.010,10 €
844,71 €
199,96 €
97,64 €
295,90 €
1.308,48 €
841,28 €
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AQUALIA, CAMIO RATA C. NORD I ESGLESIA
XALOC, ASSISTENCIA CURS SECRETARI AULA FORMACIÓ
DOLORS DALMAU SOLA, REVISIO LLIBRE GUERRA CIVIL
JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGES CASTELLO I L'ESTARTIT
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972521722 RDSI DISPENSARI
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550514 DISPENSARI
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
HORA NOVA, PUBLICITAT 11 DE SETEMBRE
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972521053 LLAR JUBILATS
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550185 BIBLIOTECA
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972520298 ADSL AJUNTAMENT
ESTARRIOLA BUS SL, ANADA I TORNADA COLONIES CASAL
GERMANS COSTA- CAN PIPIA, CAMINS PLATJA
ENDESA, POL: 40034970834 ENLLUMEANT AV EMPORDA
COSTA, REPARACIO CLOAQUES C- MAR I NORD
FRAQUEL SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
ENDESA, POL: 40035353878 ENLLUMENAT CAMP DEL CLOS
ENDESA, POL: 40034125154 4 VENTS
ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR ST ANTONI
ENDESA, POL. 40034300488 BOMBA MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034121008 MOTOR AV EMPORDA
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520535 TURISME
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520251 ESCOLA
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520207 SERVEIS SOCIALS
ARIDS CURANTA, SORRA ESCOLA
ELS FOGONS DE LA PLAÇA SL, PICA PICA 11 SET CORAL
IMATGE I SO, LLOGUER EQUIP SO LECTURA MANIFEST 11 SET
FRAQUE SL, LLEIXIU I SABO ESCOLA
JORDI MARTI DEULOFEU, DESPESES PRESENTACIO PRJ. DEPURADORA
JOSEP COSTA COSTA, OBRES ESCOLA: FINESTRES ARMARI
SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES AGOST
SERVITRANSFER SL, ABOCADOR FORALLAC AGOST
PIANOS FRIGOLER, LLOGUER PIANO 15-08-09
ENDESA, POL: 40034602017 ONZE SETEMBRE CAMPFUTBOL
ENDESA, POL: 40034366588 CASAL
ENDESA, POL: 40034602017 AV ONZE SETEMBRE CAMP DE FUTBOL
ENDESA, POL: 40034366588 CASAL
ENDESA, POL. 40034975197 AJUNTAMENT
ENDESA, POL: 40035556074 ENLLUMENT PL CATALUNYA
JOAN ANDREU FUSTER, PASSADORS FINESTRES ESCOLA
JOAN ANDREU FUSTER SL, ARMARI CUINA ESCOLA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FINS 15-09-2009
MATERIALS SANT PERE SL, CAMIO GRUA FAROLES CAMP FUTBOL
LA TROCA, ACTIACIO 11 DE SETEMBRE MAGIA
WOLTERS KLUWE, LLIBRE DRET URBANISTIC CATALUNYA
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520326 CASALET
ENDESA, POL: 40034970834 ENLLUMENAT AV EMPORDA
MATERIALS SANT PERE SL, REPARACIO ESCOLA

979,56 €
25,00 €
724,00 €
13,87 €
107,75 €
269,53 €
25,71 €
16,79 €
85,84 €
20,77 €
25,81 €
21,24 €
27,54 €
16,79 €
440,00 €
668,16 €
828,16 €
2.328,12 €
212,28 €
466,68 €
21,11 €
6,37 €
72,37 €
55,48 €
135,15 €
107,39 €
17,49 €
287,49 €
145,75 €
116,00 €
324,22 €
136,26 €
4.423,70 €
8.572,44 €
1.377,62 €
609,00 €
280,33 €
631,32 €
412,98 €
640,01 €
810,17 €
670,38 €
100,57 €
1.177,83 €
394,63 €
264,48 €
760,36 €
87,96 €
16,79 €
715,87 €
1.003,32 €
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ORANGE, TELEFON BRIGADA I ALCALDE DE 08-07 A 07-08-09
XXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

327,20 €
300,00 €
660,00 €

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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