Ref. 21/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 21 d’octubre 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), 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 7 d’octubre de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany l’Acta corresponent a la Junta de Govern Local
del dia 7 d’octubre de 2009, la qual és aprovada sense cap mena de
modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Aprovació del Projecte dels accessos a l’àmbit dels
Quatre Vents
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat redactat el Projecte
dels accessos a l’àmbit dels 4 vents, el qual té com a objectiu la subsanació
de les deficiències que s’han detectat en aquesta zona; i
Atès que s’ha vist la conveniència de tramitar l’aprovació d’aquest projecte
amb la finalitat que pugui portar-se a terme la seva execució tan aviat com
sigui possible;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte dels accessos a l’àmbit dels 4 vents
de Sant Pere Pescador, amb un pressupost d’execució per contracte de
24.906,07 € (Vint-i-quatre mil nou-cents sis euros amb set cèntims), IVA
inclòs, el qual ha estat redactat per l’arquitecta municipal.
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini de
trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Provincia, durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents.
Tercer.- Establir que, si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat
al·legacions, el projecte es consideri aprovat definitivament sense necessitat
d’un nou acord.
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 tercer.- Sol·licitud del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la
realització al nostre municipi de les IV Jornades físico-esportives Posa’t
al Dia els propers 21 i 22 de novembre
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Atès que per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a través de la seva
àrea d’Esports i de la Comissió de Treball de l’Observatori de l’Esport Alt
Empordà, s’ha sol·licitat al nostre Ajuntament (R.E. núm. 3178/2009) una
autorització per a l’ús del pavelló poliesportiu municipal i de la sala del primer
pis del casal durant els dies 20 i 21 de novembre d’enguany amb la finalitat
de portar-hi a terme les IV Jornades fisicoesportives en edat escolar a l’Alt
Empordà (Posa’t al dia);
Atès que per part d’aquest mateix organisme ha estat sol·licitada la
col·laboració del nostre Ajuntament perquè es faci càrrec del subministrament
de begudes i pastes dolces als participants durant les pauses que es portaran
a terme a ambdues jornades; i
Atès que s’ha valorat positivament la petició que ens ha estat formulada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la celebració
de les quartes Jornades fisicoesportives en edat escolar a l’Alt Empordà
(Posa’t al dia) al pavelló poliesportiu (activitats i exhibicions esportives) i a la
sala del primer pis del casal (conferències i taules rodones) de Sant Pere
Pescador els propers divendres 20 de novembre, a partir de les 16,15 hores
fins al tancament de la jornada previst per a les 20 hores, i dissabte 21 de
novembre d’enguany, des de les 9 hores fins al tancament de la jornada
previst per a les 20 hores.
Segon.- Col·laborar en l’organització de les esmentades jornades tot
assumint el cost del subministrament de begudes i pastes dolces als
participants durant les pauses que es portaran a terme ambdós dies.
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 quart.- Informació sobre l’atorgament d’una subvenció
extraordinària per part del Departament de Governació per a la
“Substitució d’un tram de la xarxa de clavegueram del nucli urbà”
S’informa als assistents de la resolució del conseller de Governació i
Administracions Públiques, adoptada en data de 29 de setembre de 2009,
d’atorgament al nostre Ajuntament d’un ajut extraordinari per un import de
132.191,64 € per contribuir al finançament de les despeses de substitució de
la xarxa de clavegueram del nucli urbà.

Extrem cinquè.- Sol·licitud d’informe sobre la pròrroga de la concessió
d’ocupació del domini públic marítimoterrestre a la granja piscícola
Atès que per part de la Subdirecció General de Ports i Costes del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya ha estat sol·licitat al nostre Ajuntament un informe relatiu a la
sol·licitud de pròrroga de la concessió C-762-Girona d’ocupació del domini
públic maritimoterrestre al servei d’explotació de granja piscícola, entre les
fites M-1 i M-2, al terme municipal de Sant Pere Pescador; i
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Atès que, sol·licitat informe als serveis tècnics municipals, aquests indiquen
que a l’esmentat tram del domini públic maritimoterrestre hi ha dos blocs de
formigó de superfície aproximada 3 x 3 metres mig enterrats a la sorra, a més
d’un tub de desaigua, els quals pertanyen a l’esmentada granja piscícola;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Informar a la Subdirecció General de Ports i Costes del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en
relació a la sol·licitud de pròrroga de la concessió C-762-Girona d’ocupació
del domini públic maritimoterrestre al servei d’explotació de granja piscícola,
que el nostre Ajuntament és favorable a la pròrroga sol·licitada amb la
condició que siguin retirats els dos blocs de formigó i el tub de desguàs
situats a la sorra de la platja entre les fites M-1 i M-2 del nostre terme
municipal, el quals pertanyen a aquesta explotació.
Segon.- Traslladar el present informe a l’esmentada Subdirecció General per
al seu coneixement i als efectes oportuns.

Extrem sisè.- Acord d’acceptació de la subvenció FEDER per al projecte
de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un tram
del Carrer del Carme
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en el marc de la convocatòria
regulada per l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre de 2009, per la qual
s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals
susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i es
convoca el termini de presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010,
eixos 2 i 4, presentà una operació per un cost total de 658.430,82 euros, i que
porta per títol Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet,
Girona i un tram del c/Carme; i
Atès que, d’acord amb la Resolució GAP/2529/2009, de data 17 de setembre
de 2009, del director general d’Administració Local, publicada al DOGC núm.
5468 de 21.9.2009, s’aprova aquesta operació en el marc del Programa
Operatiu FEDER 2007-2013 tram local, per un import de 658.430,82 euros;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Acceptar la subvenció de 329.215,41 € (tres-cents vint-i-nou milñ
dos-cents quinze euros amb quaranta-un cèntims) per a l’operació Projecte
de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del
c/Carme, presentada en el programa FEDER, tram local.
Segon.- L’Ajuntament de Sant Pere Pescador, el qual té atorgat
cofinançament FEDER concedit per mitjà de la Resolució GAP/2529/2009,
per a l’operació Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del
Portalet, Girona i un tram del c/Carme, adopta el compromís de cofinançar el
50% restant de la despesa elegible de 658.430,82 euros per tal de fer front a
l’aportació pública dels projecte abans esmentat que li correspon.

Extrem setè.- Concessió de llicències municipals d’obres
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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 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.
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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. 78/2009.- Al Sr. Josep Gardell Ventura per a la construcció
d’una caseta de motor a la finca rústica assenyalada amb el número de
parcel·la 260 del Polígon 1 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa
rústica (paratge Les Cues). Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 €
per tal de 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) Abans de l’inici de les obres, caldrà advertir-ho als serveis tècnics
municipals per tal de determinar la ubicació exacte de la caseta; c) Les
mesures màximes de la caseta seran de 2 x 3 metres de base i de 2,50
metres d’alçada.

Extrem vuitè.- Autorització a la Sra. Mercè Serra Guirado per a la
col·locació de dues jardineres davant del Carrer Delícies núm. 5
Atès que per part de la Sra. Mercè Serra Guirado ha estat sol·licitat al nostre
Ajuntament (R.E. núm. 3191/2009) una autorització per a la col·locació de
dues jardineres de fusta davant del domicili situat al Carrer Delícies núm. 5,
amb la finalitat que impedeixin l’aparcament de vehicles davant del gual que
té autoritzat per a l’entrada i sortida de vehicles; i
Atès l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a la Sra. Mercè Serra Guirado per a la col·locació de dues
jardineres davant del domicili situat al Carrer Delícies núm. 5, d’acord amb les
següents condicions:
a) El cost d’adquisició de les jardineres anirà a càrrec de la sol·licitant.
b) Per a la determinació del tipus de jardinera que pot col·locar-se en
aquest indret, la sol·licitant haurà de posar-se en contacte amb els
serveis tècnics municipals.
c) Es recomana que les jardineres siguin metàl·liques, enlloc de fusta,
atès l’elevat trànsit en aquest indret.
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 del Sr. David Calderón per al canvi del vehicle
amb el qual porta a terme el servei de taxi al nostre municipi
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Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. David Calderón Carmona (R.E.
3265/2009) amb la finalitat que li sigui autoritzat el canvi de vehicle a la
llicència municipal de taxi que li fou concedida a través de l’acord de canvi de
titularitat de la mateixa, adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador del dia 20 de maig de 2009;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Sr. David Calderón Carmona perquè la prestació del
servei de taxi al nostre terme municipal l’efectuï amb el vehicle marca Toyota
Verso, matrícula 1879-GNJ, enlloc del vehicle marca Peugeot 406, matrícula
9241-BSG, amb el qual l’ha efectuat fins ara.
Segon.- Condicionar la present autorització a la prèvia presentació per part
del Sr. Calderón de la següent documentació:
a) Permís de circulació del nou vehicle que utilitzarà per fer el servei.
b) Justificant de tenir en vigor l'assegurança del nou vehicle, la qual ha de
cobrir als passatgers ocasionals que circulin amb el mateix.
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 desè.- Aprovació de la certificació núm. 3 corresponent a les
obres d’urbanització de l’entorn del pavelló esportiu
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 3 corresponent a
l’obra d’urbanització i accessos al pavelló municipal de Sant Pere Pescador,
la qual ha estat presentada per l’empresa adjudicatària Xavier Alsina, S.A. i
conformada per la Tècnica Directora de les mateixes Sra. Carmen Vich
Pascual, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a l’obra
d’urbanització i accessos al pavelló municipal, la qual importa un total de
89.707,93 € (Vuitanta-nou mil set-cents set euros amb noranta-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.- Informació sobre la Jornada informativa del Pla municipal
de gestió de residus, organitzada pel Consell comarcal
S’informa als assistents que, per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
s’ha proposat l’organització, juntament amb el nostre Ajuntament, d’una
jornada participativa per a l’obtenció d’opinions i suggeriments, o detecció de
mancances, relatives al Pla municipal de gestió de residus. Aquesta jornada
es realitzarà el proper 29 d’octubre, a les 20 hores, al Casal.

Extrem dotzè.- Sol·licitud de la Sra. Pilar Raul de los Angeles per a la
instal·lació d’una parada de venda de castanyes

6

Examinada la sol·licitud efectuada per la Sra. Pilar Raul de los Angeles (R.E.
núm. 3245/2009) per tal que li sigui autoritzada la instal·lació d’una parada de
venda de castanyes al mercat municipal des de mitjans del mes d’octubre fins
a finals del mes de desembre d’enguany; i
Atès que no existeix inconvenient per a l’atorgament d’aquesta autorització
temporal;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a la Sra. Pilar Raul de los Angeles per a la instal·lació
d’una parada de venda de castanyes de 2 x 2 metres de superfície al mercat
municipal durant tots els dimecres de la segona quinzena d’octubre i dels
mesos de novembre i desembre d’enguany.
Segon.- Aplicar a la Sra. Pilar Raul de los Angeles la taxa de 52,25 €
(Cinquanta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims), prevista a l’ordenança fiscal
núm. 16 pel que fa a la taxa del mercat municipal, tenint en compte els dies
d’ocupació de l’esmentada parada.
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 tretzè.- Aprovació de la subvenció a l’AMPA del CEIP Llagut per
al pagament de les despeses del monitor d’esports i del psicòleg
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre d’Ensenyament
d’Infantil i Primària del nostre municipi ha sol·licitat, a l’igual que als anteriors
cursos escolars, l’atorgament d’una subvenció econòmica mensual durant el
present curs escolar 2009-2010 per contribuir al pagament del monitor per a
les activitats esportives extraescolars i del psicòleg escolar;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre
d’Ensenyament d’Infantil i Primària de Sant Pere Pescador una subvenció
mensual durant el curs escolar 2009-2019, des del mes d’octubre de 2009
fins al mes de juny de 2010, de 86,20 € (Vuitanta-sis euros amb vint cèntims)
per al pagament del monitor d’esports i de 478 € (Quatre-cents setanta-vuit
euros) per al pagament del psicòleg escolar.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord

Extrem catorzè.- 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

Import
1.003,50 €
22,50 €
375,00 €
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
ITEC, PROGRAMA PRESSUPOSTOS SERV TECNICS
JOAN ANDREU FUSTER, CANVI DE VIDRES ESCOLES
RETOLS EMPORDA, PAL ALUMINI MIRALL C. NOU
ENDESA, POL: 40034618857 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, SERVEI GRUA AGOST
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCAOR AGOST
ENDESA, POL: 40034613961 LA RAJOLERIA
BEXBE SERVEIS SLU, MODUL CREU ROJA SETEMBRE
ENDESA, POL: 40034644941 CASAL
ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA
ENDESA, POL: 40034125454 CAMP FUTBOL VELL
ENDESA, POL: 40034125469 C. ESCOLES CAMP DE FUTBOL
ENDESA, POL: 40034307688 BOMBA C. ALBERA
ENDESA, POL. 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
CEPSA, GAS PIS 4 VENTS
CARME VICH PASCUAL, FACTURA MES DE SETEMBRE
ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLES
ORONA, MANTENIMENT ASCENSOR CASAL 4T TRIMESTRE 09
ORONA, MANTENIMENT 4T TRIMESTRE ASCENSOR C. CIVIC
COPI OLOT, MATERIAL OFICINA
ENDESA, ENLLUMENAT MAS SOPES
COPI OLOT, TINTA FAX DISPENSARI
DISBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR M351U
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA
COPI OLOT, MANTNIMENT FOTOCOPADORA COLOR/NEGRE
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADOR AR 5316
ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA
ENDESA, POL: 40034366588 CASAL
ENDESA, POL: 40034618857 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO
ENDESA, POL 40034307694 ENLLUMENAT C PROVENÇA
FRUTICOLA EMPORDA, 3 ESTAQUES PATI CASALET
TEVECA, ADMISSIO BRANQUES PODA SETEMBRE
BEXBE, LLOGUER MODULS CAMP DE FUTBOL SETEMBRE
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 30-09-09
MATERIALS SANT PERE SL, COPIA CLAU 7 U CAMP DE FUTBOL
MATERIALS SANT PER SL, MATERIAL BRIGADA FINS 30-09-2009
MATERIALS SANT PERE SL, RECOLLIDA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL CONSTRUCCIÓ VORERA
ORANGE, CONSUM TELEF AJUNTAMENT DEL 01-09-09 A 30-09-09
ASCENSORS SERRA SA, MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT
PLANAS MAQUINARIA, ROTLLE FIL TALLAGESPA
IMATGE I SO, EQUIP IL.LUMINACIO BERENAR JUBILATS
JOSEP MARIA CORTADA I PUIG, VIATGE BARCELONA 07-10-2009
BELTRAN RAMIREZ, AIGUA AJUNTAMENT I ESCOLA
GERMANS COSTA, NETEJA PLATJA SETEMBRE
ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
MULTISERVEIS CLARANA SL, NETEJA AMFORA SUBBASE ESCOLA
ENDESA, POL: 40034307694 ENLLUMENAT PROVENÇA
EMILIO GANZALEZ BOU, PODERS PLEITS

645,00 €
430,74 €
127,05 €
44,08 €
220,90 €
190,00 €
32.979,31 €
79,43 €
310,18 €
176,74 €
51,34 €
29,15 €
11,94 €
1.472,54 €
2,33 €
10,53 €
1.689,47 €
110,93 €
517,89 €
393,14 €
423,69 €
610,09 €
83,52 €
30,79 €
48,49 €
125,56 €
7,78 €
2,49 €
517,33 €
453,57 €
133,42 €
80,07 €
28,54 €
72,33 €
1.426,80 €
332,41 €
18,27 €
133,96 €
92,80 €
1.514,75 €
710,72 €
273,41 €
34,20 €
69,60 €
88,37 €
71,73 €
2.871,00 €
242,15 €
639,16 €
1.260,66 €
36,07 €
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HERMES COMUNICACIONS, ESQUELA
ARAG, DEFENSA JURIDICA ANUALITAT 2009-2010
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, LIQUID FRENS
RETOLS EMPORDA, BANDERA CATALANA
J. BARDERA, PINTAR PASSADIS I MAGATZEM ESCOLA
FRAQUE SL, 60 U SALFUMANT
CORREOS, FACTURACIO SETEMBRE
LITH GRAFIQUES, 400 TRIPTICS LLIBRE GUERRA CIVIL
SERSALL 95 SL, CONTENIDORS JARDINERIA SETEMBRE
CONSORCI COSTA BRAVA, DESPESES ADMINISTRACIO 3R TRIM
INSTAL.LACIONS BARNEDA SL, NETEJA BOMBA DEPURADORA
BIGAS ASSESSORIA, CONTRACTES SETEMBRE
RETOLS EMPORDA, 1 U MIRALL
J. BARDERA, PINTAR ESCALA 1R PIS CASAL
CANON, EQUIP GRAVACIO COPIES SEGURETAT
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA SETEMBRE
ENDESA, POL: 400355551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
ENDESA, POL: 40035556074 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO BOMBEIG RAJOLERIA
ACTIESCOLA, SERVEI LUDOTECA SETEMBRE
ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI METGE
DT QUIMICA, BOSSES ESCOMBRARIES 12 U
HERMES COMUNICACIONS, SUSCRIPCIO PUNT DIARI BIBLIOTECA
SOCIETAT GENERAL D'AUTORS, FESTES 2008
SOCIETAT GENERAL D'AUTORS, SARDANES FESTA ST SEBASTIA
SERAFINA RIGAU ISERN, LIQUIDACIO 3R TRIMESTRE 2009
UDG, CURS SEMINARI DRET LOCAL
ORANGE, TELEFON MOBIL ALCALDE I BRIGADA
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972521053 LLAR JUBILATS
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550185 BIBLIOTECA
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972520326 CASALET CENTRE CIVIC
L'EMPORDA, ANUNCI DIADA NACIONAL CATALUNYA
ENDESA, POL: 40034125154 PIS 4 VENTS
ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR CARRER SANT ANTONI
ENDESA, POL: 400355519085 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
ENDESA, POL: 40034602017 CAMP FUTBOL NOU
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 MODEM
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520535 TURISME
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF. 972550514 SISPENSARI
TELEFONICA DE ESPAÑA , TELEF. 972521722 RDSI DISPENSARI
TELEFONCIA DE ESPAÑA SA, TELEF. 972520207 SERVEIS SOCIALS
ENDESA, POL: 40035187443 ENLLUMENAT LA CAPELLA
ENDESA, POL. 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR
ENDESA, POL: 40034975499 4 VENTS
ENDESA, ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA NORD
ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

329,44 €
1.095,76 €
11,30 €
72,15 €
481,01 €
41,06 €
268,50 €
407,16 €
565,17 €
121,95 €
65,95 €
88,74 €
84,68 €
498,80 €
208,80 €
405,99 €
244,92 €
470,99 €
120,32 €
4.413,00 €
254,48 €
781,89 €
24,55 €
3.707,86 €
40,59 €
24.366,08 €
350,00 €
234,95 €
19,42 €
16,79 €
24,87 €
19,16 €
92,80 €
9,08 €
5,95 €
289,57 €
443,79 €
110,76 €
16,79 €
27,70 €
21,36 €
69,99 €
23,72 €
269,53 €
18,27 €
1.130,79 €
1.018,27 €
34,21 €
235,50 €
121,73 €
178,42 €
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ENDESA, POL: 40034307688 BOMBA C. ALBERA
ENDESA, POL: 40034331800 ENLLUMEANT PL MAJOR
AQUALIA, CAMIO RATA PARKING ESCOLES
SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA MES DE SETEMBRE
COPISTERIA ESTEVE, 250 INVITACIONS LLIBRE GUERRA CIVIL
JOAN ANDREU FUSTER, REPARA MANETA MODUL CAMP FUTBOL
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI VIDRES ESCOLA
WOLTERS KLUWE, SUSCRIPCIO EL CONSULTOR 10-09-A 09-09-2010
ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENTAT CTRA CASTELLO
ENDESA, POL: 40034172384 BOMBA CLUB NAUTIC
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCANSL, REPARA SEGADORA I NISSAN
ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO BOMBEIG RAJOLERIA
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PORTA CASAL
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PANY ESCOLA
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA MANETA MODULS CAMP FUTBOL
ENDESA, POL: 40034124604 SALA NOVA
ENDESA, POL: 40034125440 ESCOLES ENLLUMENAT
ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT ZONA BON PREU
ENDESA, POL: 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-10-09
MATERIALS SANT PERE, MATERIAL CEMENTIRI PINTAR
MATERIALS SANT PERE SL, COPIA CLAU
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL VIES PÚBLIQUES
ENDESA, POL. CENTRE CIVIC DRETS ENGANXAMENT
GRUPO CASTILLA, CONTRACTE SUPORT DELTA NOMINA
AQUALIA, AIGUA 4 VENTS
CONSELL ESPORTIU ALT EMPORDA, COLONIES CASAL ESTIU
ENDESA, POL: 40034975197 AJUNTAMENT
ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C SANT ANTONI
ENDESA, POL: 40034125154
ENDESA, POL: 40034121008 MOTOR AV EMPORDA
ENDESA, POL: 40034300488 BOMBA MAS SOPES

1.970,76 €
1.506,76 €
653,04 €
8.572,44 €
72,24 €
59,19 €
54,04 €
560,56 €
100,56 €
466,41 €
212,80 €
101,36 €
68,44 €
223,81 €
59,19 €
144,30 €
109,72 €
173,86 €
38,33 €
49,31 €
7,78 €
28,71 €
128,26 €
10,02 €
278,40 €
28,80 €
2.470,00 €
592,32 €
26,61 €
9,65 €
47,82 €
62,36 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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