Ref. 25/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 29 de desembre de 2009
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 23 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras (Tinent
d’Alcalde).
Oient: Maria Dolors Ferrer Canals (regidora).
Excusen la seva absència la Sra. Marisa Roig Simón i el Sr. Josep Font
Olivet.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la Junta de
Govern Local del dia 9 de desembre de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany l’Acta corresponent a la Junta de Govern Local
del dia 9 de desembre de 2009, la qual és aprovada sense cap mena de
modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Aprovació, pel tràmit d’urgència, del projecte de
substitució de la xarxa de clavegueram i nova xarxa de plujanes al
Carrer Escoles; i convocatòria simultània de la seva licitació a través del
procediment negociat
Vist el projecte d’obra ordinària titulat Projecte de substitució de la xarxa de
clavegueram i nova xarxa de plujanes al Carrer de les Escoles, redactat pels
serveis tècnics municipals;
Vist que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els
documents i requisits que exigeixen la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el
Decret 179/1995;
Vist que aquest projecte d’obres conté l’estudi bàsic de seguretat i salut que
preveu l’article 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció;
Atesa la urgència existent per portar a terme l’execució de les obres previstes
al projecte i que, per tant, es considera la conveniència de sotmetre aquest
projecte a exposició pública pel termini de quinze dies naturals previst per a
la tramitació d’urgència, d’acord amb el que estableix l’article 50 de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú;
Atès el que disposen els articles arts. 105 a 111 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic; l’art. 121 a 137 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
contractes de les administracions públiques; els arts. 234 i 235 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els arts. 8 a 10 i 37 i 38 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de substitució de la xarxa de
clavegueram i nova xarxa de plujanes al Carrer de les Escoles, redactat pels
serveis tècnics municipals.
Segon.- Sotmetre aquest projecte a exposició pública per un termini de quinze
dies naturals, per la tramitació d’urgència, d’acord amb el que estableix l’article
50 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.
Tercer.- Establir que, en el supòsit que no es presentin al·legacions en el
transcurs del període d’exposició pública del projecte, l’aprovació s’elevi a
definitiva sense necessitat d’adoptar un acord ulterior.
Quart.- Acordar, simultàniament, la contractació de les obres a través del
procediment negociat sense publicitat, a l’empara del que estableixen els
articles 153 i 162 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
Cinquè.- Sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la
realització d’aquestes obres, d’acord amb el que estableix l’article 162,1 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Sisè.- 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 d’una subvenció extraordinària de 150.000 € a
la Diputació de Girona per a la realització de l’obra de regeneració
urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer del
Carme
Atesa la necessitat de completar el finançament de les obres de regeneració
urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer del
Carme, cofinançades pel FEDER; i
Atès que s’ha vist la conveniència de sol·licitar a la Diputació de Girona una
subvenció exclosa de concurrència pública per a aquesta finalitat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de
concurrència pública de 150.000 € (Cent cinquanta mil euros) per contribuir al
finançament de les obres de regeneració urbana dels Carrers Verge del
Portalet, Girona i un tram del Carrer del Carme.
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.- Sol·licitud d’una subvenció extraordinària de 15.000 € a la
Diputació de Girona, exclosa de concurrència pública
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
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Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de
concurrència pública de 15.000 € (Quinze mil euros) per ajudar al nostre
Ajuntament al sufragament de les despeses corresponents a l’arranjament de
camins rurals durant l’anualitat 2009.
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 cinquè.- Acord per a la realització d’un acte en record d’En Leonel
Nunes de Oliveira per a la seva realització durant les festes de Sant
Sebastià
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Organitzar un acte d’homenatge a En Leonel Nunes de Oliveira, en
agraïment pels serveis que prestà a la nostra comunitat al llarg de tants anys.
Segon.- Establir que aquest acte es porti a terme el proper dimecres 20 de
gener, a la una del migdia, i que consisteixi en el descobriment d’una placa
de record col·locada a l’itinerari d’accés al nou pavelló esportiu municipal.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a la confecció de l’esmentada
placa, la qual importa un total de 990 € (Nou-cents noranta euros).
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 sisè.- Acord de denegació de l’autorització temporal al Sr. Ricard
Veiga Rivero per a la instal·lació d’uns mòduls per a escola de kitesurf al
paratge Camp Nou (Càmping Les Palmeres)
Atès que per part del Sr. Ricard Veiga Rivero ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament (R. E. Núm. 2449/2009) la renovació de l’autorització que li fou
atorgada, a través de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juny
de 2008, per a la instal·lació, a partir del mes de març de 2010 i durant la
propera temporada estiuenca, d’un mòdul desmuntable de 36 m2 destinat a
magatzem i un mòdul desmuntable de 24 m2 destinat a recepció/botiga per a
la docència de l’activitat esportiva de kitesurf, al paratge anomenat Camp Nou
del Càmping Les Palmeres, propietat de Camper Turisme, S.L., situat dins del
polígon d’actuació urbanística S.U.S.-C-11 del Pla General d’Ordenació
Urbana de Sant Pere Pescador;
Atès que l’esmentada autorització es concedí fins a la data del 30 d’octubre
de 2008 amb la condició, entre altres, que els mòduls, una vegada hagués
finalitzat el període d’autorització, fossin desmuntats, tot deixant el terreny net
i lliure de qualsevol element adscrit a l’activitat de temporada que s’hi hagués
realitzat;
Atès que, segons l’informe emès pels serveis tècnics municipals, es constata
que els mòduls no foren desmuntats a la finalització del període d’autorització
(30/X/2008), tot incomplint una de les condicions de l’autorit6zació; i
Atès que, a la vista d’aquest incompliment per part del sol·licitant pel que fa a
l’autorització concedida per la Junta de Govern Local de data 18 de juny de
2008, s’ha estimat convenient denegar la petició que ara efectua;
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar al Sr. Ricard Veiga Rivero l’autorització per a la instal·lació,
a partir del mes de març de 2010 i durant la propera temporada estiuenca,
d’un mòdul desmuntable de 36 m2 destinat a magatzem i un mòdul
desmuntable de 24 m2 destinat a recepció/botiga per a la docència de
l’activitat esportiva de kitesurf, al paratge anomenat Camp Nou del Càmping
Les Palmeres, propietat de Camper Turisme, S.L., situat dins del polígon
d’actuació urbanística S.U.S.-C-11 del Pla General d’Ordenació Urbana de
Sant Pere Pescador.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem setè.- Concessió a Sant Pau Forns de Pa, S.L. de la llicència
d’obertura d’una fleca al Carrer de les Escoles núm. 1
Vistos l'expedient instruït a l'efecte relatiu a la sol·licitud de permís municipal
ambiental presentat per Sant Pau Forns de Pa, S.L. (Expedient 17/2009/III),
per a la instal·lació d'una activitat de Fleca, situada al Carrer de les Escoles
núm. 1 (cantonada Carrer del Mar) de Sant Pere Pescador, segons el qual el
projecte de l'esmentada activitat és favorable;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a Sant Pau Forns de Pa, S.L. la llicència d’obertura de
l'activitat de Fleca al Carrer de les Escoles núm. 1.
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de
416,10 € (Quatre-cents setze euros amb deu cèntims), d’acord amb
l’Ordenança Fiscal núm. 5 d’aquest Ajuntament.

Extrem vuitè.- Sol·licitud de pròrroga per a la justificació de la subvenció
atorgada per DIPSALUT per a la lluita i control de plagues urbanes
(coloms)
Atès que per part de Dipsalut, organisme autònom de la Diputació de Girona,
ha estat concedida al nostre Ajuntament una subvenció de 3.735,20 € per a
un programa de control de la plaga de coloms, en el marc de la convocatòria
per al suport econòmic de les actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes; i
Atès que és necessari sol·licitar una pròrroga per a la justificació d’aquesta
subvenció;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a DIPSALUT que es concedeixi al nostre Ajuntament una
pròrroga, fins al 31 de març de 2010, per justificar la subvenció de 3.735,20 €
que ens ha estat concedida amb la finalitat que es pugui portar a terme un
programa de control de la plaga de coloms.
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 novè.- Sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació per a
la caldera de l’escola
Atesa la urgent necessitat de portar a terme la renovació de la instal·lació de
calefacció del Centre d’Educació Infantil i Primària Llagut de la nostra
localitat, mitjançant el canvi del cremador i de la bomba de circulació, a més
de l’aïllament de les canonades, el canvi del vas d’expansió i de les vàlvules
termo;
Atès que, d’acord amb els pressupostos presentats per les empreses que han
d’intervenir, la despesa que comportarà aquesta renovació és de 9.222,92 €,
IVA inclòs; i
Atès que, per tal de fer front a aquesta despesa, al nostre Ajuntament li cal
disposar d’un ajut econòmic per part del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar als Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat de
Catalunya l’atorgament al nostre Ajuntament d’una subvenció extraordinària
de 5.000 € (Cinc mil euros) per tal d’ajudar-lo a fer front a la despesa que
comportarà la renovació de la instal·lació de calefacció del Centre d’Educació
Infantil i Primària Llagut de Sant Pere Pescador.
Segon.- Traslladar als serveis Territorials d’Educació una còpia dels
pressupostos corresponents a la referida actuació.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem desè.- Acord per a la presentació d’al·legacions a la resolució de
la Direcció General de Medi Natural per a la qualificació d’utilitat pública
de 20.088 m2 de terrenys de la forest número 91 del Catàleg de forests
d’utilitat pública, inclosos al sector parc del Riu
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 2 de setembre de 2009, adoptà
l’acord de sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la cessió a l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador de la titularitat dels terrenys que configuren l’espai d’ús
públic anomenat Parc del Riu, el qual forma part del forest anomenat Riberes
del Fluvià (CUP 91/Elenc 1.019), propietat de la Generalitat de Catalunya;
Atès que la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha notificat al nostre
Ajuntament la proposta de resolució de 14 de desembre de 2009, a través de
la qual es proposa: “Llevar la qualificació d’utilitat pública 20.088 m2 de
terrenys de la forest número 91 del Catàleg de forests d’utilitat pública de
Girona, anomenada Riberes del riu Fluvià, propietat de la Generalitat de
Catalunya, al terme municipal de Sant Pere Pescador, inclosos al sector del
parc
del
Riu,
dins
la
parcel·la
de
referència
cadastral
17187A090090010000IP, i excloure del Catàleg de forests d’utilitat pública de
Catalunya la superfície esmentada, d’acord amb l’expedient”;
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Atès que, per al supòsit que el nostre Ajuntament no estigui d’acord amb la
proposta, se li ha atorgat un termini per a la presentació d’al·legacions; i
Atès que s’ha estimat la conveniència de mostrar la conformitat de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador amb la proposta de llevar la qualificació
d’utilitat pública als esmentats terrenys, tot excloent-los del Catàleg de forests
d’utilitat pública, i, a la vegada, ratificar-se en la sol·licitud per a la cessió al
nostre Ajuntament de la titularitat dels mateixos;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels seus
membres, adopta el següent ACORD:
Primer.- Comunicar a la Direcció General del Medi Natural del Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la conformitat de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador amb la proposta de resolució de data 14
de desembre de 2009 per a la desqualificació de la utilitat pública de 20.088
m2 de terrenys de la forest número 91 del Catàleg de forests d’utilitat pública
de Girona, anomenada Riberes del riu Fluvià, propietat de la Generalitat de
Catalunya, al terme municipal de Sant Pere Pescador, inclosos al sector del
parc del Riu, i amb la seva exclusió del Catàleg de forests d’utilitat pública de
Catalunya.
Segon.- Sol·licitar a l’esmentada Direcció General del Medi Natural que es
complementi la referida resolució amb l’acord de cessió de la titularitat dels
20.088 m2 de terrenys de la forest número 91 a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador, en base a les següents al·legacions:
a) El vigent planejament urbanístic municipal (Pla General d’Ordenació
Urbana de Sant Pere Pescador, aprovat definitivament l’any 2003, i informat
favorablement pel Departament de Medi Ambient) classifica els esmentats
terrenys, integrats a la zona de l’anomenat Parc del Riu, com a zona C1,
sistema d’espais lliures, amb la qualificació de parc urbà.
b) Al llarg dels darrers trenta anys, l’organisme estatal ICONA (Institut per a la
Conservació de la Natura), el qual era l’antic titular dels terrenys abans de la
seva transferència a la Generalitat, i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador han
anat fent un seguit d’actuacions/inversions al Parc del Riu, entre les quals hi
figura la configuració d’una zona de jocs infantils i d’ús públic, que li han
acabat atorgant un caràcter totalment urbà, amb una utilització molt intensa
per part de la població, motivada en gran part per la seva situació collindant
amb el nucli urbà del municipi.
c) L’Ajuntament de Sant Pere Pescador, al llarg d’aquests darrers trenta anys,
ha assumit la totalitat del cost corresponent a la conservació, manteniment i
millora d’aquests terrenys, de conformitat amb l’esmentat caràcter de parc
urbà que ostenta a l’actualitat.
d) La cessió al nostre Ajuntament de la titularitat de la superfície d’aquest
forest públic es configura com l’opció més raonable per tal que aquest espai
no es degradi en un futur i pugui continuar efectuant les funcions de parc urbà
que ha estat efectuant durant el llarg període esmentat.
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.- Aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’IES El
Pedró de L’Escala per a la formació pràctica d’una alumna
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Formalitzar amb l’Institut d’Ensenyament Secundari El Pedró de
L’Escala, amb el vist i plau del Departament d’Educació, un conveni de
col·laboració per a la formació pràctica de l’alumna Eva Donat Cabaño a les
dependències administratives municipals, des del 13 de gener fins al 6 de
maig de 2010, en horari de 9 a 13 hores, de dilluns a divendres.
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, la
signatura del conveni.
Extrem dotzè.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà per a la realització d’un projecte de
prevenció diürna per a infants i adolescents
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per realitzar projectes de prevenció diürna per a infants i
adolescents, tot establint la durada de nou mesos (octubre 2009-juny 2010) i
fent-se càrrec el Consell de la contractació dels serveis que coordinaran i
portaran a terme aquest projecte a raó d’un mínim de sis hores setmanals,
incloent tant la programació i preparació d’activitats com la intervenció directe
en infants i joves.
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 factures
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD d’aprovar les factures que es transcriuen a continuació:
Proveïdor/Concepte

Import

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxx €
ENDESA, POL: 40034125469 CAMP DE FUTBOL VELL
6,17 €
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO NOVEMBRE
663,18 €
EASYBIKES SL, 15 ALUMNES SPINING
955,99 €
SERSALL 95 SL, CONTENIDORS JARDINERIA NOVEMBRE
565,17 €
CARME VICH PASCUAL, CURS POST GRAU URBANISTIC
180,00 €
AQUALIA, NETEJA POU BOMBEIG 4 VENTS
272,10 €
DIBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI
30,79 €
DECORESPORT SA, MARCATGE PISTES PAVELLO
4.344,20 €
AIRTEM, REPARACIO CALEFACCIO ESCOLA
438,19 €
CECILA PUIGDOMENECH SITJA, HORA DEL CONTE BIBLIOTECA
160,00 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
106,77 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
21,24 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
27,54 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 MODEM
16,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521722 RDSI DISPENSARI
239,53 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520207 SERVEIS SOCIALS
17,49 €
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TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520535 TURISME
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520326 CASALET
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521053 JUBILATS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550185 CASAL
MAQUINARIA PLANAS, MOTOSERRA
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550514 DISPENSARI
FECSA ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU
FECSA ENDESA, POL: 40034613961 LA RAJOLERIA
ENDESA, POL: 40034125154 4 VENTS
ENDESA, POL: 40034125469 CAMP FUTBOL ANTIC
CANON, IMPRESSORA XARXA BIBLIOTECA
D'AQUI D'ALLA I MES ENLLA, 2 CISTELLES ESCOLA I 22 AJUNTAMENT
JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGE GIRONA CONSORCI COSTA BRAVA
MARISA ROIG, VIATGE GIRONA URBANISME I ENSENYAMENT
GROS MERCAT, MATERIAL XOCOLATADA MERCAT I FUTBOL
ENDESA, POL: 40034331420 DISPENSARI
ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
ENDESA, POL: 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC
ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
ENDESA, POL. 40034346736 BOMBA AIGUA LA CAPELLA
ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS
SERVITRANSFER SL, RECOLLIDA RESIDUS NOVEMBRE
ORANGE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS
SAL I SUCRE, 40 BOSSES LLAMINADURES MERCAT NADAL
FRANCE TELECOM, TELEFON BRIGADA I ALCALDE 08-11 A 07-12
WOLTERS KLUWER, EL CONSULTOR ONLINE 12-09 A 12-10
MONTSERRAT CLOS ROCA, IOGA DESEMBRE
YOLANDA CASTELLANOS GARRIGA, MANTENIMENT DESEMBRE
SONJA KAUFMAN, TAI XI DESEMBRE
PERNILS MAROBEN, PERNIL QUINA JUBILATS
SMITHS MEDICAL, MATERILA DISPENSARI
RESTAURANT CAN CERET, DINAR NADAL AJUNTAMENT
GROS MERCAT, 10 CAIXES MELINDROS MERCAT NADAL
FECSA ENDESA, POL: 40034125469 CAMP DE FUTBOL VELL
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL LLUMS NADAL
MATERIALS SANT PERE SL, LLOGUER ALTERNADOR
INTERMON OXFAM, 384 U CAFE REGAL JUBILATS
J.TOURON SA, MATERIAL DISPENSARI MEDIC
COPI OLOT, FOTOCOPIADORA DISPENSARI
DIN-A-12, COPIES COLOR PRESENTACIO LLIBRE
MUME, ENTRADES 24 PERSONES
PRENATAL, REGAL NEIXAMENT EVA PIBERNAT

63,65 €
18,81 €
17,83 €
16,79 €
24,87 €
371,91 €
22,18 €
210,66 €
102,07 €
8,82 €
496,71 €
305,59 €
903,98 €
15,75 €
20,05 €
411,85 €
231,27 €
1,53 €
35,81 €
273,34 €
23,71 €
22,39 €
8.572,44 €
772,66 €
40,00 €
126,29 €
1.642,68 €
276,00 €
460,00 €
270,00 €
25,38 €
671,96 €
770,00 €
56,18 €
6,37 €
100,08 €
74,15 €
840,96 €
1.313,01 €
1.031,40 €
16,15 €
120,00 €
77,90 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,30 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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