Ref. 24/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 9 de desembre de 2009
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20,40 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 18 de novembre de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany l’Acta corresponent a la Junta de Govern Local
del dia 18 de novembre de 2009, la qual és aprovada sense cap mena de
modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord per a la contractació d’actuacions musicals i
artístiques per a la programació de les festes majors de 2010
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat de contractar diverses
actuacions musicals i artístiques per a les Festes Majors de l’any vinent,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar les actuacions musicals i artístiques que es relacionen a
continuació, d’acord amb els dies i preus que també s’esmenten:
Dia
Actuació
Preu
22/1/2010 Toni Albà (Audiència I-Real)
2.000 €+IVA (+80% taquillatge)
23/1/2010 Gramola
2.900 € (IVA inclòs)
23/1/2010 La banda del coche rojo
3.500 € + IVA
26/6/2010 La Montecarlo
4.060 € (IVA inclòs
26/6/2010 Di Versiones
3.828 € (IVA inclòs)
26/6/2010 Clip (Il·luminació/Sonorització) 2.552 € (IVA inclòs)
29/6/2010 Orquestra Costa Brava
5.700 € + 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 i, en especial, els
contractes corresponents a les esmentades actuacions .

Extrem tercer.- Aprovació de la memòria valorada corresponent a la
construcció d’una rotonda fixa a l’entrada de la urbanització La Capella
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat redactada una
memòria valorada per a la construcció de una rotonda fixa a l’entrada de la
urbanització La Capella, des del camí del Joncar, la qual contempla un
pressupost de 3.518,52 € (Tres mil cinc-centes divuit euros amb cinquantados cèntims);
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la memòria valorada corresponent a la construcció d’una
rotonda fixa a l’entrada de la urbanització La Capella, la qual ha estat
redactada pels serveis tècnics municipals.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem quart.- Acord de sol·licitud de pròrroga del termini d’execució de
les obres del Projecte d’urbanització i accessos al Pavelló municipal, als
efectes del seu finançament a través del Fons Estatal d’Inversió Local
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de maig de 2009,
adoptà l’acord d’adjudicar definitivament a l’empresa Xavier Alsina, S.A.,
l’execució de les obres corresponents al Projecte d’urbanització i accessos al
pavelló municipal de Sant Pere Pescador per un import de 332.384 € (Trescentes trenta-dos mil tres-cents vuitanta-quatre euros), IVA inclòs, finançat
amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, creat per Reial Decret-Llei
9/2008, de 28 de novembre;
Atès que l’execució del projecte d’urbanització i accessos al pavelló, finançat
a càrrec del Fons Estatal d’Inversió Local, està molt lligat al curs final de les
obres de construcció del pavelló esportiu municipal iniciades el mes de maig
de 2007, les quals es troben actualment en la seva fase final;
Atès que els serveis tècnics municipals han emès un informe en el qual
indiquen que les obres d’urbanització i accessos al pavelló s’han anat
executant sense problemes i d’acord amb la planificació programada, però
que, en els darrers dos mesos, s’han demorat a causa dels retards en els
subministraments dels serveis elèctric, d’aigua i de gas per posar en
funcionament el pavelló esportiu municipal (amb la consegüent demora en
l’obertura de rases per al pas d’aquests serveis), tot retardant, a la vegada,
l’execució de les partides de col·locació de paviments de les voreres previstes
al projecte d’urbanització i accessos;
Atès que aquests imprevistos aconsellen sol·licitar una pròrroga de tres
mesos a la Direcció General de Cooperació Local per a l’execució de les
obres del Projecte d’urbanització i accessos al pavelló municipal de Sant Pere
Pescador; i
Atès el que estableix l’article 7.1 del reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de
novembre, pel qual es crea el Fons Estatal d’Inversió Local, en relació a les
sol·licituds de pròrroga;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
estableix el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de Cooperació Local la concessió
d’una pròrroga de tres mesos, fins al 31 de març de 2010, per a l’execució de
les obres del Projecte d’urbanització i accessos al pavelló municipal de Sant
Pere Pescador, finançat amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, creat per
Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem cinquè- Concessió de llicències municipals d’obres
Vistos els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos pel tècnic
assessor municipal d'obres, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable
de la totalitat dels assistents, acorda concedir les llicències d'obres que es
relacionen a continuació condicionades a l'acompliment dels requisits
següents: 1er.- El permís es concedeix salvant el dret de propietat, sens
perjudici per a altri i amb subjecció a les disposicions de les ordenances
municipals que li siguin aplicables i a la legislació vigent en matèria de
precaucions i accidents de treball.
2on.- Les obres seran executades sota la inspecció i les indicacions dels
Serveis Tècnics municipals, els quals donaran compte a l’Alcaldia de les
infraccions que observin.
3er.- Tota obra realitzada que no estigui expressament indicada en aquest
permís es considerarà sense llicència, per la qual cosa es procedirà de
conformitat amb la legislació vigent i aplicable sobre aquest tema.
4rt.- Durant l’execució de les obres no es podrà interrompre la lliure circulació
per la via pública amb dipòsits de materials, bastides ni elements anàlegs a
una distància major de la que s’assenyali, tenint en compte les necessitats de
les obres esmentades i les de trànsit públic. Si es creu necessari, per a la
seguretat del trànsit, es construirà una tanca protectora en la forma que
indicarà el tècnic municipal competent.
5è.- La concessió d'aquesta llicència no prejutja en cap cas l'autorització per
a instal·lació d’activitats amb incidència mediambiental.
6è.- Les obres seran executades amb estricta subjecció als projectes
aprovats i sota la direcció del tècnic que figura a l'expedient. Tota variació
ulterior que s'hi pretengui introduir necessitarà la conformitat prèvia.
7è.- Els terminis per a l’execució de les obres seran els següents: Per a les
obres majors.- a) Un any per començar les obres, i b) Tres anys per 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.
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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. 102/2007 (modificació).- A Endesa Distribución Eléctrica,
S.L. per a la modificació de la llicència atorgada per la Junta de Govern
Local, en sessió de data 7 de novembre de 2007, per a la substitució d’un
suport de fusta per un de formigó, i per a la substitució d’un tram de línia
aèria, a la carretera de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries, davant
de Can Caramany. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per
garantir la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc, d’acord
amb l’ordenança de 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
d’executar les obres; c) Cal que l’acabat superficial de la rasa es faci amb
asfalt calent.
Expedient núm. 77/2009.- A Benvifont, S.L. per a la instal·lació d’una caseta
de fusta desmuntable i mòbil al costat de la cambra frigorífica situada al Camí
del Joncar. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la
correcta destinació dels residus de construcció i enderroc, d’acord amb
l’ordenança de gestió de runes i terres; b) Cal avisar als serveis tècnics
municipals per tal que donin el seu vist i plau a la ubicació exacta de la
caseta; c) La caseta no podrà ésser destinada a habitatge, únicament s’hi
permet la funció d’estança complementària a les naus per al guarda de
seguretat; d) La caseta s’haurà de separar un mínim de 10 metres dels límits
de la finca i un mínim de 25 metres de la carretera.
Expedient núm. 84/2009.- Al Sr. Jordi Barrera Coll per a la construcció d’un
bany a l’interior del garatge existent a l’habitatge situat al Carrer xxxxxxxxxx
núm. xx . Condicions: a) a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la
correcta destinació dels residus de construcció i enderroc, d’acord amb
l’ordenança de 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
d’executar les obres; c) En el supòsit que, en el transcurs de l’execució dels
treballs, s’afecti algun element estructural o es practiquin noves obertures,
caldrà presentar el corresponent projecte tècnic visat.
Expedient núm. 85/2009.- Al Sr. David Santamaria Barnadas per al
tancament de la parcel·la rústica assenyalada amb el número xxx del Polígon
X al Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de Sant Pere
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Pescador. Condicions: a) La tanca es construirà de manera que no agredeixi
el medi natural, i s’executarà amb materials calats, filferro o similar, amb una
alçària màxima d’un metre vuitanta centímetres (1,80 m); b) La tanca no
podrà tenir cap part inferior construïda en obra ni podrà ésser opaca; c) Cal
aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc, d’acord amb l’ordenança de gestió de runes i terres; d)
Cal avisar als serveis tècnics municipals per tal que donin el seu vist i plau a
la ubicació exacta de la tanca respecte del camí municipal.
Expedient núm. 86/2009.- A Endesa Distribución Eléctrica, S.L. per al
desmuntatge de la línia elèctrica aèria de 25 KV i d’un suport de formigó
existent al darrer tram de l’Avinguda Empordà de la Urbanització Bon Relax
II; per a l’obertura de 200 metres de rasa per a l’estesa d’una nova línia
subterrània; per a la substitució d’un tram collindant de línia aèria per una
nova línia aèria; per a la substitució d’un suport de formigó per un altre; i per a
la substitució d’un altre suport de formigó existent per un nou suport metàl·lic
amb conversió aèria/subterrània. Condicions: a) Cal aportar una fiança de
120 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció i
enderroc, d’acord amb l’ordenança de 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 d’executar les obres; c) Cal que l’acabat superficial
de la rasa es faci amb asfalt calent.

Expedient núm. 88/2009.- A Càmping Car, S.A. per a la construcció d’una
tanca vegetal entre el perímetre del Càmping La Ballena Alegre i la carretera
a Sant Martí d’Empúries. Condicions: a) Les obres consisteixen en executar
una tanca vegetal lineal de xiprers, amb una alçada màxima d’1,80 metres, la
qual s’endarrerirà respecte a la tanca actual tot deixant un espai suficientment
ampli (1,80 m) per poder habilitar un carril bici; b) Entre la carretera i el carril
bici es col·locaran biondes longitudinals com a protecció; c) Per darrera la
tanca vegetal, a l’interior del càmping, les parcel·les es protegiran amb una
tanca que no superarà els 1,80 metres, atesa la perillositat que comporta la
seva proximitat amb la carretera; d) Cal aportar una fiança de 120 € per
garantir la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc, d’acord
amb l’ordenança de gestió de runes i terres; e) Cal presentar un aval de
1.066 € per refer els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos a
l’hora d’executar les obres.
Expedient núm. 89/2009.- Al Sr. Joan Roig Simón per a la construcció d’una
piscina de 6 x 2,75 metres a nivell de planta pis, sobre la coberta del garatge
existent, a l’habitatge situat al Carrer xxxxxxxxxx núm. XX . Condicions: a)
Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels
residus de construcció i enderroc, d’acord amb l’ordenança de gestió de
runes i terres; b) Cal presentar un aval de 238,40 € per refer els elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos a l’hora d’executar les obres; c)
Abans de l’inici de les obres, caldrà presentar l’assumeix del tècnic.
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Extrem sisè .- Concessió d’un gual permanent a la Sra. Mariana Nierga
Roig
Atesa la sol·licitud efectuada per la Sra. Mariana Nierga Roig (R.E. núm.
3527/2009) 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.
x,i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana la
Sra. Nierga;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Mariana Nierga Roig el gual permanent de
vehicles per a l’entrada al garatge de l’immoble situat al Carrer xxxxx núm. x.
Segon.- Liquidar a la Sra. Nierga 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 setè.- Acord d’aprovació del canvi de titularitat de l’establiment
d’Hotel anomenat Can Ceret situat al Carrer del Mar núm. 1 (LENE, S.A.)
Atès que per part de R.P. PROMOCIONS, S.L. ha estat sol·licitat a aquest
Ajuntament (Expedient núm. 1995/5/II.2) el canvi de titularitat de la llicència
d’activitat de l’Hotel situat al Carrer del Mar núm. 1 (Hotel Restaurant Can
Ceret) del nostre terme municipal, de tal manera que aquesta correspongui a
partir d’ara a l’entitat LENE, S.A;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de setembre de
2004, acordà concedir el permís municipal ambiental per a aquesta activitat,
condicionat a la instal·lació de detecció de la zona ampliada i a la instal·lació
d’un hidrant d’incendis de 100 mm a menys de 100 metres;
Atès que, en data de 18 de novembre de 2009, ha estat presentat al nostre
Ajuntament el certificat tècnic justificatiu de l’existència d’un hidrant a menys
de 100 metres;
Atès que resta pendent completar la instal·lació de detecció a la zona
ampliada de l’Hotel; i
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’enginyer municipal en
data d’1 de desembre de 2009, la sol·licitud de canvi de titularitat ha estat
informada favorablement;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de l’establiment d’Hotel situat al Carrer
del Mar núm. 1 (Hotel Restaurant Can Ceret) de Sant Pere Pescador, de tal
manera que s’atribueixi al nou titular LENE,S.A., amb NIF núm. A17035031.
Segon.- Condicionar el present acord a l’execució dels treballs necessaris per
completar la instal·lació de detecció de la zona ampliada.
Segon.- Liquidar la taxa de 82,30 € (Vuitanta-dos euros amb trenta cèntims)
corresponent al canvi de titularitat de l’esmentat establiment (art. 7, A), 1 de
l’Ordenança Fiscal núm. 5.
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Extrem vuitè.- Acord per a la subscripció d’un aval amb Caixa de Girona
per garantir el fraccionament del pagament de la sanció imposada al
nostre Ajuntament per part de la Direcció General de Relacions Laborals
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de novembre de
2009, adoptà l’acord de sol·licitar a la Direcció General de Relacions Laborals
que autoritzés 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 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;
Atès que, en aquest mateix acord, s’acordà sol·licitar a Caixa de Girona,
sucursal de Sant Pere Pescador, l’emissió de l’aval per a la garantia del
pagament de la referida quantitat, el qual s’exigeix per a l’acceptació del
fraccionament proposat; i
Atès que per part de Caixa de Girona, sucursal de Sant Pere Pescador, ha
estat efectuada a aquest Ajuntament la proposta de condicions per a la
subscripció d’aquest aval, la qual ha estat trobada conforme;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Subscriure amb Caixa de Girona, a través de l’oficina de Swant Pere
Pescador, un Aval per a la garantia del pagament de la sanció de 30.050,62 €
(Trenta mil cinquanta euros amb seixanta-dos cèntims), imposada per part de
la Direcció General de Relacions Laborals a l’expedient DGRL núm. SSG325/03, durant un període de 24 mesos, d’acord amb les següents
condicions:
1) Import............................30.050,62 €
2) Comissió d’obertura ............. 0,25 %
3) Comissió Trimestral .............. 0,20%
4) Termini ................................ Indefinit
5) Intervenció ............................. Notari
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.- Aprovació de la proposta d’honoraris professionals de
direcció d’obra de l’Arquitecte tècnic del projecte de Llar d’infants
La Junta de Govern Local, a la vista de la proposta formulada, adopta l’acord
següent:
Primer.- Contractar els serveis del despatx d’arquitectura tècnica Angel Gil,
Control y gestión de obras y proyectos, S.L. per a la direcció d’obres de
construcció de la Llar d’infants de Sant Pere Pescador, la qual es portarà a
terme conjuntament amb l’Arquitecta tècnica assessora municipal.
Segon.- Aprovar el pressupost de 9.712,61 € (Nou mil set-cents dotze euros
amb seixanta-un cèntims), IVA inclòs, corresponent als esmentats serveis.
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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 de rescissió del contracte dels
d’assessorament de recaptació a la Sra. Serafina Rigau Isern

serveis

Atès que el Ple municipal, en sessió de data 27 d’abril de 1993, adoptà
l’acord de contractar els serveis professionals del Sr. Joan Nierga i Extremera
per a l’assessorament del servei de recaptació municipal;
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 23 de gener de 1996, adoptà,
l’acord de modificar les condicions de l’esmentat contracte d’assessorament
tot introduint-hi, entre altres, que la relació contractual s’establís amb la Sra.
Serefina Rigau Isern, esposa del Sr. Joan Nierga Extremera;
Atès que, tal com estableix el referit acord de data 27 d’abril de 1993, la
durada del contracte d’assessorament és anual, prorrogable per anualitats
amb l’acord favorable d’ambdues parts; i
Atès que, tot i l’excel·lència del servei contractat, davant la necessitat que té
el nostre Ajuntament de disminuir, en la mesura que sigui possible, les
despeses corrents de caràcter fix, s’ha vist la conveniència de rescindir
aquest contracte;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Rescindir el contracte d’assessorament del servei de recaptació
municipal que el nostre Ajuntament té subscrit amb la Sra. Serafina Rigau
Isern.
Segon.- Comunicar el present acord a la Sra. Serafina Rigau Isern als efectes
que tingui coneixement que, a partir de l’1 de gener de 2010, cessarà
l’esmentada relació contractual.
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 per a la contractació laboral del Sr. Manel Ortega
Martín en qualitat d’administratiu
Atesa la urgent necessitat de contractar el personal necessari per a suport
dels serveis econòmics municipals;
Atès que es coneix la provada eficàcia del Sr. Manel Ortega Martín per a la
realització d’aquests funcions, tenint en compte que ha portat a terme
tasques d’assessorament al nostre Ajuntament en aquesta matèria en el marc
del contracte subscrit amb la Sra. Serafina Rigau Isern; 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 la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar laboralment el Sr. Manel Ortega Martín, amb DNI núm.
xxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualitat d’administratiu, des de la data de l’1 de gener
de 2010, amb una dedicació de 17,5 hores setmanals (dimecres i divendres
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fixes; els dilluns, cada quinze dies), per a la realització de tasques de suport a
l’àrea econòmica municipal (Recaptació de tributs, gestió del Cadastre,
liquidació de plusvàlues, recaptació al mercat municipal... ), amb una
retribució neta de 1.100 € (Mil cent euros).
Segon.- 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 dotzè.- 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
xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
VADECONTES, CONTES A BIBLIOTECA OCTUBRE
JORDI MARTI DEULOFEU, DESPESES VIATGE MADRID 17-11-09
FLECA CARRERAS, JORNADES ESPORT DIA 21-11-09
ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES
ROMERO OLEOHIDRAULICA, REPARACIO GRUA
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARACIÓ GRUA
SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA MES D'OCTUBRE
IMATGE I SO, EQUIP DE SO JORNADES ESPORT
IMATGE I SO, MICROFONIA CASTANYADA-PRESENTACIO LLIBRE...
LLIBRERIA GEMMA, DIARIS REVISTES MATERIAL OFICINA
SISTEMA D'OFICINA CANON, ORDINADOR SERV SOCIALS
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI PANY CEMENTIRI
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PORTA CAMP DE FUTBOL
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA I GRUA
ENDESA, POL: 40034975197 AJUNTAMENT
YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, MANTENIMENT I TONIFICACIO NOVEMBRE
MONTSERRAT CLOS ROCA, IOGA NOVEMBRE
SONJA KAUFMAN, TAIXI MES DE NOVEMBRE
MUSSAP, ASSEGURANÇA GRUA 7945FHJ
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, PLANS PROTECCIO CIVIL
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR OCTUBRE
SPRINT COPY, IMPRESSIO TARGETES NADAL
INTERMON OXFAM, 375 U CAFE REGAL JUBILATS
ENDESA, POL: 40034602017 ENLLUMENAT FUTBOL
ENDESA, POL: 40034366588 CASAL
ENDESA, POL: 40035556074 ENLLUMEANT PL CATALUNYA
AQUALIA, CAMIO RATA C. MAR
E.S SANCHEZ MUÑOZ, GASOIL BRIGADA NOVEMBRE
BIGAS, CONTRACTES NOVEMBRE
ENDESA, POL: 40034331800 ENLLIMENAT PL MAJOR
AUTOCARS VIÑOLAS, VIATGE SANT PERE A LA JONQUERA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA

Import
xxx €
160,00 €
25,10 €
224,94 €
81,97 €
158,69 €
83,10 €
8.572,44 €
522,00 €
609,00 €
842,22 €
620,60 €
95,82 €
59,00 €
164,78 €
257,16 €
649,41 €
828,00 €
368,00 €
360,00 €
766,78 €
1.680,00 €
6.355,26 €
118,32 €
830,51 €
567,03 €
638,71 €
766,31 €
163,26 €
402,91 €
34,22 €
797,06 €
267,50 €
7,99 €
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MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA
MATERIALS SANT PERE SL, CANDAU
MATERIALS SANT PERE SL, DISOLVENT
MATERIALS SANT PERE SL, ASFALT FRED ESCOLA
MATERIALS SANT PERE SL, LLUMS DE NADAL
COPI OLOT, MATERIAL OFICINA
RETOLS EMPORDA, GLAÇAR VIDRES SERV SOCIALS
ENDESA, POL. 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034187443 LA CAPELLA ENLLUMENAT
ENDESA, POL: 40034975499 CTRA CASTELLO
ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C GIRONA
ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR
ENDESA, POL: 40034399278 JONCAR CANTONADA NORD
ENDESA, POL. 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES
JOAN ANDREU FUSTER, REPARACIO PÀNY FUTBOL
JOAN ANDREU FUSTER, REPARACIONS ESCOLA PORTA FINESTRES
MULTISERVEIS CLARANA SL, DEIXALLERIA-CEMENTIRI-PLATJA
ACTIESCOLA, LUDOTECA NOVEMBRE
GRUP CAMOS, MANTENIMENT ALARMA ESCOLA
COPISTERIA ESTEVE, COPIES PLANOLS
BEBEX SERVEIS SLU, LLOGUER MODULS CAMP DE FUTBOL
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADOR COLOR
COPI OLOT, FOTOCOPIADORA COLOR COPIES NEGRES
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA NISSAN I ALTRES

170,35 €
15,16 €
15,21 €
48,14 €
124,28 €
350,13 €
153,12 €
82,42 €
472,36 €
110,41 €
282,05 €
6,93 €
53,34 €
320,67 €
102,92 €
407,14 €
3.894,78 €
4.413,00 €
403,68 €
16,40 €
1.426,80 €
172,87 €
8,35 €
83,96 €
226,56 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,45 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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