Ref. 23/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 18 de novembre de 2009
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,30 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 3 de novembre de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany l’Acta corresponent a la Junta de Govern Local
del dia 3 de novembre de 2009, la qual és aprovada sense cap mena de
modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Estudi de les possibles propostes a presentar per a la
seva subvenció a través del Fons Estatal per a l’ocupació i la
sostenibilitat local (FEIL 2)
S’informa als assistents de la creació, a través del Reial Decret-llei 13/2009,
del Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local (FEIL-2) el qual
assigna al nostre Ajuntament una aportació econòmica de 212.972 € (Doscents dotze mil nou-cents setanta-dos euros).
S’indica que per als municipis amb població inferior a 2.000 habitants
s’amplia el ventall d’actuacions susceptibles d’acollir-se a aquest Fons de tal
manera que aquests podran realitzar, a més, obres de millora a xarxa viària,
d’adequació, rehabilitació o regeneració d’entorns i espais públics urbans.
Tenint en compte que l’esmentat Reial Decret-llei es refereix a les poblacions
de dret resultants de la revisió del Padró municipal d’habitants a 1 de gener
de 2008, el nostre Ajuntament, al comptar amb una població de 1979
habitants en aquesta data, podrà acollir-se igualment a aquesta ampliació de
les actuacions subvencionables.
Després d’estudiar diverses actuacions susceptibles d’acollir-se a aquest
Fons, la Junta de Govern Local estima, com a més adient, preparar la
documentació tècnica necessària per sol·licitar el finançament de la millora
urbana del primer tram del Carrer Dr. Narcís Ciurana i del tram del Carrer del
Carme immediatament anterior al pont sobre el riu Fluvià. Amb aquesta
actuació, es complementarien les obres de regeneració urbana previstes al
projecte que ha estat objecte de cofinançament per part del FEDER, i les del
projecte que ha obtingut un ajut extraordinari del PUOSC, a més de les
corresponents al projecte de millora del pont que portarà a terme
properament la Diputació de Girona.
S’estima que la subvenció que ens pertoca difícilment permetrà abastar una
àrea urbana més àmplia; no obstant, en el supòsit que sigui possible,
s’inclouria, a més, la pavimentació del tram del Carrer Sant Antoni anterior a
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l’encreuament amb el Carrer Verge del Portalet, provenint de la carretera de
Torroella de Fluvià.

Extrem tercer.- Acord sobre la contractació de la redacció del projecte
que ha estat acollit dins del finançament FEDER 2010
Atesa la urgent necessitat d’encomanar la redacció del Projecte de
regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del c/
Carme, l’execució del qual ha estat beneficiària d’un cofinançament pel
FEDER (2007-2010), essent preceptiva la seva realització durant l’anualitat
2010;
Atès que ha estat sol·licitat pressupost per a la realització dels treballs de
redacció d’aquest projecte a ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.,
empresa amb capacitat suficient per portar-los a terme; 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 ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.,
la redacció del Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del
Portalet, Girona i un tram del c/ Carme , d’acord amb el següent pressupost:
a) Estudi bàsic i d’alternatives sobre la totalitat de l’àmbit: 8.730 € (Vuit
mil set-cents trenta euros), més 16% d’IVA.
b) Redacció del projecte d’urbanització: 9.041,76 € (Nou mil quaranta-un
euros amb setanta-sis cèntims), més 16% d’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 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
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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.
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. 81/2009.- A la Sra. Joana Roig Brunet per al desplaçament
d’un embornal existent a l’interior del garatge de la finca de la seva propietat
situat al Carrer xxxxxxxxxxxxxxx núm. xx. Condicions: Cal presentar un aval
de 249 € per refer els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos
per les obres.
Expedient núm. 82/2009.- A la Sra. Marta Font Clotas per a la neteja i
condicionament de la façana de l’immoble situat al Carrer xxxxxxxxxxxxxx
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núm. xx, i per a la realització de diversos treballs menors a la planta primera
(Canvis de fusteria, col·locació de parquet, repicat, adreçat i enguixat de
parets interiors). Condicions: a) Cal presentar un aval de 120 € per garantir la
correcta destinació dels residus d’enderroc i construcció, d’acord amb
l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un
aval de 1066 € per refer els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos a l’hora de l’execució de les obres; c) En el supòsit que en el
transcurs dels treballs es modifiqui algun element estructural de l’habitatge o
es portin a terme noves obertures, caldrà presentar prèviament un projecte
tècnic visat; d) A l’hora de muntar la bastida i ocupar la via pública amb
qualsevol material d’obra, caldrà avisar prèviament als serveis tècnics
municipals i sol·licitar la corresponent autorització.
Expedient núm. 83/2009.- A Endesa Distribución Eléctrica, S.L. per a
l’obertura d’una rasa al Carrer Nord amb la finalitat d’efectuar el
subministrament elèctric al pavelló esportiu. Condicions: a) Cal presentar un
aval de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus d’enderroc i
construcció, 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
que puguin resultar malmesos a l’hora de l’execució de les obres; c) Cal que
l’acabat superficial de la rasa es faci amb asfalt en calent.

Extrem cinquè.- Acord de renúncia a la subvenció concedida per l’Institut
Català de l’Energia (Convocatòria 2008) per a la substitució de làmpades
de l’enllumenat públic de la Urbanització Bon Relax
Atès que l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya resolgué
concedir al nostre Ajuntament una subvenció de 5.614,40 € per a l’adquisició i
instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat exterior existent, en el marc
de la convocatòria de subvencions per a actuacions del programa d’estalvi i
eficiència energètica (ECF/367/2008); i
Atès que, vist el cost total de l’actuació (14.036 €), el nostre Ajuntament ha
reconsiderat la proposta inicial de portar-la a terme tenint en compte la no
disponibilitat de consignació pressupostària suficient;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Renunciar a la subvenció de 5.614,40 € (Cinc mil sis-cents catorze
euros amb quaranta cèntims) atorgada al nostre Ajuntament per part de
l’Institut Català de l’Energia, en el marc de la convocatòria de subvencions
per a actuacions del programa d’estalvi i eficiència energètica
(ECF/367/2008).
Segon.- Comunicar el present acord a l’esmentat Institut per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

Extrem sisè.- Sol·licitud de subvenció per a la realització d’inversions per
a l’execució d’actuacions d’abastament en alta (Connexió aigua Bon
Relax/Mas Sopes)
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Atès que per part de l’Agència catalana de l’Aigua ha estat convocada una
línia de subvencions adreçada als ens locals per a la realització d’inversions
per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta (Resolució
MAH/2309/2009, de 12 d’agost, publicada al DOGC núm. 5451 de data 26
d’agost de 2009, modificada per la Resolució MAH/2668/2009, de 18 de
setembre, publicada al DOGC núm. 5477 de data 5 d’octubre de 2009); i
Atès que s’ha vist la conveniència d’acollir-se a aquesta convocatòria amb
l’Avantprojecte d’artèria d’aigua potable d’unió entre la xarxa de Sant Pere
Pescador i la del Bon Relax i el Mas Sopes;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat els assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, en el marc de la Resolució
MAH/2309/2009, un ajut de 87.677,51 € (Vuitanta-set mil sis-cents setantaset euros amb cinquanta-un cèntims) per a l’execució de l’Avantprojecte
d’artèria d’aigua potable d’unió entre la xarxa de Sant Pere Pescador i la del
Bon Relax i el Mas Sopes.
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.- Sol·licitud d’atorgament d’una subvenció a l’Arquitecta
municipal per a la realització d’un curs de postgrau
Atès que per part de la Sra. Carme Vich Pascual, Arquitecta assessora
municipal, ha estat sol·licitada al nostre Ajuntament (R.E. núm. 3583/2009) la
concessió d’un ajut econòmic per ajudar-la a sufragar la despesa de
matriculació i realització d’un curs de post-grau en matèria urbanística,
organitzat pel Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Girona, la qual
importa un total de 720 €; i
Atès que s’ha valorat la positiva incidència que tindrà aquesta formació en les
tasques d’assessorament municipal que porta a terme la Sra. Vich;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Sra. Carme Vich Pascual un ajut econòmic de 180 €
(Cent vuitanta euros) per ajudar-la a sufragar les despeses del curs de postgrau en matèria urbanística que està portant a terme.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem vuitè.- Informació sobre la desestimació del recurs d’alçada
presentat contra la resolució de la Direcció General de Relacions
Laborals en relació a l’accident laboral succeït l’any 2003 amb motiu de
les obres d’accés a la Urbanització Bon Relax
S’informa als regidors de la resolució de la Direcció General de Relacions
Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a través
de la qual es ratifica la sanció de 30.050,62 € imposada al nostre Ajuntament
per la comissió d’una infracció molt greu en matèria de prevenció de riscos
laborals, com a conseqüència de l’accident laboral succeït l’1 de juliol de
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2003 durant l’execució de les obres de condicionament de la carretera local
de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries.
El Secretari informa als assistents que, des del despatx de l’advocat
laboralista Sr. Joan Bigas, se’ns ha comunicat les pràcticament nul·les
possibilitats que pugui estimar-se un recurs contenciós-administratiu
interposat pel nostre Ajuntament en contra d’aquesta resolució.
A la vista de les informacions reflectides, la Junta de Govern Local acorda no
interposar l’esmentat recurs contenciós administratiu.

Extrem novè.- Sol·licitud d’ajornament de la sanció imposada per la
Direcció General de Relacions Laborals en relació a l’accident laboral
succeït l’any 2003 amb motiu de les obres d’accés a la Urbanització Bon
Relax
Atès que per part de la Direcció General de Relacions Laborals del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de l’acta
d’infracció núm. 1129/03-GI, ha estat imposada al nostre Ajuntament una
sanció de 30.050,62 € per la comissió d’una infracció molt greu en matèria de
prevenció de riscos laborals, com a conseqüència de l’accident laboral
succeït l’1 de juliol de 2003 durant l’execució de les obres de condicionament
de la carretera local de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries;
Atès que per part de l’esmentada Direcció General ha estat requerit al nostre
Ajuntament el pagament de la referida sanció; i
Ateses que, com a conseqüència de les dificultats de tresoreria que pateix
actualment l’Ajuntament com a conseqüència de la disminució d’ingressos
tributaris derivats de les actuacions constructives, s’ha vist la conveniència de
sol·licitar un fraccionament d’aquest pagament;
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 Relacions Laborals que s’autoritzi
al nostre Ajuntament el fraccionament del pagament de la sanció de
30.050,62 € (Trenta mil cinquanta euros amb seixanta-dos cèntims),
imposada a l’expedient de sanció DGRL núm. SSG-325/03, durant un període
de 24 mesos a través de pagaments mensuals de la 24ava part del total, més
els interessos legals que corresponguin.
Segon.- Sol·licitar a Caixa de Girona, sucursal de Sant Pere Pescador,
l’emissió de l’aval que garanteixi el pagament de la referida quantitat, el qual
s’exigeix per a l’acceptació del fraccionament proposat.
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.- Sol·licitud de la Sra. Anna Reig Julià perquè se li apliqui la
bonificació de compostatge casolà a la taxa sobre recollida
d’escombraries en un supòsit de no utilització del compostador casolà
homologat
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Atès que per part de la Sra. Anna Reig Julià ha estat presentada a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 2789/2009) una sol·licitud per tal que li sigui aplicada
la bonificació del 10% per la utilització d’un compostador de deixalles
orgàniques a la quota tributària de la taxa per recollida d’escombraries
corresponent a la residència situada a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Atès que l’article 5è. 2 de l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per
recollida d’escombraries estableix que aquesta bonificació la gaudiran “els
propietaris d’un compostador adquirit a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador,
que acreditin el seu bon funcionament”; i
Atès que s’estima que aquesta bonificació no és aplicable al supòsit que ens
ocupa tenint en compte que la Sra. Reig no utilitza un compostador adquirit al
nostre Ajuntament o similar sinó un sistema de compostatge a l’aire lliure, tal
com acredita la mateixa sol·licitant;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar la sol·licitud efectuada per la Sra. Anna Reig Julià per tal
que li sigui aplicada la bonificació del 10% a la quota tributària de la taxa per
recollida d’escombraries corresponent a la residència situada a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la utilització d’un compostador de deixalles
orgàniques.
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 onzè.- Acord d’acceptació de la subvenció concedida pel Consell
Comarcal de l’Alt Empordà per a l’arranjament de camins rurals
(convocatòria 2009)
Atès que per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha estat notificat al
nostre Ajuntament l’acord de concessió d’un ajut de 1.078,94 € per a
l’arranjament de camins rurals al nostre municipi, en el marc de la
convocatòria efectuada per a l’any 2009; i
Atès que, d’acord amb el contingut de l’esmentat acord, cal que el nostre
Ajuntament accepti la subvenció atorgada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Acceptar l’ajut de 1.078,94 € (Mil setanta-vuit euros amb norantaquatre cèntims) atorgat al nostre Ajuntament per part del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà amb la finalitat de portar a terme l’arranjament de camins
rurals del municipi durant la present 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 dotzè.- Aprovació de la subscripció del conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la realització dels
Tallers de Memòria per a l’any 2009
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Atès l’interès del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador en dur a terme l’activitat Tallers de Memòria per a la gent gran
del municipi amb l’objectiu de promoure un envelliment saludable i exitós;
Atès que el Consell Comarcal té en funcionament el Programa d’atenció i
prevenció de la dependència per a l’atenció a domicili de malalts d’Alzheimer i
altres demències; i
Atès que el Consell Comarcal ha proposat la subscripció d’un conveni amb el
nostre Ajuntament per a la realització d’un Taller de manteniment de la
memòria;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per a la realització del Taller de manteniment de memòria de 4rt
nivell durant l’any 2009, amb un cost de 350 € per al nostre Ajuntament.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord, en especial la
signatura del referit conveni.

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
xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
TEVECA, ADMISSIO BRANQUES PODA OCTUBRE
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR M351U
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-5316
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR
DAVID MORE AGUIRRE, TALLER DE GENEALOGIA CASAL
RESTAURANT CAN TRONA, APERITIU FESTA WINDSURF
SERVEIS MARITIMS PROMAR SL, BALISAMENT KITA- CASAL ESTIU
SERVEIS MARITITMS PROMAR SL, BOIES
COPI OLOT, MATERIAL D'OFICINA
BELTRAN RAMIREZ, AIGUA AJUNTAMENT
ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR
ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034331800 ENLLUMENAT PL MAJOR
ENDESA, POL. 40034399278 JONCAR CANTONADA NORD
ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
ENDESA, POL: 40035187443 LA CAPELLA ENLLUMENANT
ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA
SONJA KAUFMAN, TAIXI OCTUBRE
ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
ORANGE, TELEFONS AJUNTAMENT DEL 01-10-09 A 31-10-09
GROS MERCAT, APERITIU PRESENTACIO LLIBRE
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL LLUMS NADAL

Import
xxxxx €
Xxxxx €
51,75 €
75,56 €
5,14 €
183,06 €
11,99 €
295,80 €
569,77 €
6.434,89 €
79,34 €
327,82 €
78,75 €
7,66 €
412,67 €
318,91 €
789,73 €
53,63 €
109,40 €
475,29 €
272,05 €
360,00 €
1,59 €
692,31 €
224,55 €
101,87 €
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ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA
ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI METGE
ENDESA,POL: 40034125644 MOTOR C. CARME
ENDESA, POL: 40035556074 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
ENDESA, POL: 40034602017 AV ONZE DE SETEMBRE
ENDESA, POL: 40034366588 CASAL
ENDESA, POL: 40034644941 CASAL
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, RETIRADA DE VEHICLES
JORDI MARTI- JOSEM M CORTADA, VIATGE MADRID 17-11-09
FLECA CARRERAS, PRESENTACIO LLIBRE 08-11-09
ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS
ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA
ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI METGE
BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, CONTRACES OCTUBRE
ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
FRAQUE SL, LLEIXIU I SABO ANTIBACTERIES ESCOLA
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI PANY PORTA DEIXALLERIA
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PORTA CASALET CC
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PORTA CORREDERA SERVEIS SOCIALS
SERSALL 95 SL, MANTENIMENT CONTENIDORS OCTUBRE
ENDESA, POL: 40034331420 DISPENSARI MEDIC
EL RACO DEL CONTES, LLIBRES BIBLIOTECA
ORANGE, TELEFON BRIGADA I ALCALDE 08-10 A 07-11-09
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO OCTURE
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520326 CASALET
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520207 SERVEIS SOCIALS
ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS
ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA
ENDESA, POL: 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC
ENDESA, POL: 4003461887 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520535 TURISME
ENDESA, POL: 40034970834 ENLLUMENAT AV EMPORDA
ENDESA, POL: 40034125454 CAMP FUTBOL VELL
ENDESA, POL: 40034307694 ENLLUMENAT C. PROVENÇA
AJEDREZ ACTUAL 10 TAULES I JOCS ESCACS
IMPRENTA PAGES, 500 U LLIBRES GUERRA CIVIL
ICOLVIA BARCELONA SL, MATERIAL LLUMS NADAL
ENDESA, POL: 403535878 ENLLUMENAT CAMP DEL CLOS
ENDESA, POL: 40034613961 LA RAJOLERIA
ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU
ENDESA, POL: 40034121008 MOTOR AV EMPORDA
ENDESA, POL: 40034124604 SALA NOVA
ENDESA, POL: 40034125440 ENLLUMENAT ESCOLES
ENDESA, POL: 40034307688 BOMBA AIGUA C. ALBERA
ENDESA, POL: 40034125154 PIS 4 VENTS
ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF:972520050 AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF. 972520298 MODEM AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF. 972550323 FAX AJUNTAMENT
TELEFONICA ESPAÑA SA, TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT

37,34 €
67,45 €
54,44 €
688,39 €
570,04 €
500,53 €
29,58 €
95,00 €
142,88 €
121,39 €
60,17 €
23,05 €
126,10 €
88,74 €
1,48 €
647,28 €
145,00 €
58,00 €
258,03 €
565,17 €
71,61 €
137,36 €
217,02 €
519,70 €
16,79 €
18,35 €
30,89 €
121,37 €
32,76 €
164,31 €
191,82 €
63,65 €
1.276,01 €
165,16 €
10,02 €
148,00 €
3.599,48 €
740,66 €
651,26 €
130,55 €
271,68 €
57,27 €
78,36 €
59,86 €
999,79 €
9,70 €
1,64 €
112,97 €
16,79 €
27,72 €
21,36 €
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TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550514 DISPENSARI
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521722 RDSI DISPENSARI
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521053 JUBILATS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550185 CASAL
LITH GRAFIQUES, SOBRES-PAPER CARTA
AQUALIA, RATA CARRER MAR
JOSEP M CORTADA I PUIG, DESPESE VIATGE MADRID 17-11-09
MATERIALS SANT PERE SL, ALTERNADOR
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA OCTUBRE
INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT SETEMBRE
ASSESSORIA PAGES, CONFECCIO IVA

30,09 €
269,53 €
16,79 €
16,79 €
28,86 €
1.781,88 €
217,68 €
37,70 €
35,29 €
189,64 €
3.191,47 €
172,18 €

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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