Ref. 11/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 21 de juny de 2010
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria
Dolors Ferrer Canals (Tinent d’Alcalde).
Excusa la seva absència la Sra. Marina Barceló Fàbrega (regidora)
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la sessió del
dia 10 de juny de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 10 de
juny de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Aprovació de les autoritzacions per a l’ocupació de la via
pública amb taules i cadires corresponents a la temporada 2010; i
aprovació de la llista cobratòria corresponent a les taxes per aquesta
ocupació
Atès que per part dels serveis administratius municipals ha estat elaborada la
llista corresponent a les sol·licituds efectuades per diversos establiments del
municipi per a l’ocupació de via pública durant 2010 amb taules i cadires,
amb mostres, amb tendals, i amb entarimats; i
Atès que aquesta llista és conforme amb els criteris que s’han anat establint a
les darreres temporades pel que fa a l’ocupació de la via pública per part
d’aquests establiments;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la relació d’establiments autoritzats per a l’ocupació de la via
pública amb taules i cadires, amb mostres, amb tendals, i amb entarimats
durant la temporada estiuenca del present any 2010, on figuren el número de
taules que poden situar-se a la via pública, i els m2 de superfície que poden
ocupar amb mostres i tendals.
Segon.- Aprovar la llista cobratòria de les taxes municipals corresponents a
aquestes ocupacions.
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 tercer.- Acord per a la neteja d’una franja de la platja de vint
metres, a partir de la línia de mar, amb medis mecànics
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Atesa la necessitat de portar a terme la neteja amb medis mecànics d’una
franja de vint metres de la sorra de la platja, mesurada des de la vora del
mar;
Atès que la conveniència d’efectuar la neteja d’aquest espai amb medis
mecànics ve determinada per la necessitat de mantenir en òptimes
condicions higièniques i sanitàries la zona de la platja més freqüentada pels
banyistes;
Atès que, durant la temporada estiuenca de 2009, ja es va portar a terme una
prova pilot per a la realització d’aquests treballs, amb resultat satisfactori; i
Atès que aquesta actuació compta amb el vist i plau de la direcció del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’acord següent:
Primer.- Encomanar a l’empresa Can Pipa, S.L. la realització dels treballs de
neteja mecànica d’una franja de vint metres de la sorra de la platja, des de la
data del 23 de juny d’enguany fins a la finalització de la present temporada
estiuenca, fixada per al dia 30 de setembre de 2010, d’acord amb el
pressupost presentat.
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 per a l’atorgament de gratificacions al Sr. Ferran
Piris i al Sr. Eduard Barceló per a la confecció dels cartells de la Nit
Jove i el Full informatiu municipal
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar als Srs. Ferran Piris Garriga i Eduarb Barceló Fàbrega una
gratificació de 100 € (Cent euros) cadascun per la seva col·laboració en la
confecció del cartell de la Nit Jove, programa dins dels actes de la festa major
de Sant Pere d’enguany, i del Full informatiu municipal.
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.- 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.
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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.
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.
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Expedient núm. 35/2010.- Al Sr. Pere Bosch Comas per a la substitució del
canal i el baixant de l’immoble situat al Carrer XXXXX núm. XX. Condicions:
a) S’ha de presentar un aval de 250,30 €, segons l’ordenança municipal, per
tal de refer els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos al
realitzar les obres; b) Cal presentar un aval de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus d’enderroc i construcció; c) A l’hora de col·locar la
bastida, caldrà deixar un pas perquè els veïns puguin entrar i sortir
correctament dels seus habitatges.
Expedient núm. 36/2010.- A la Sra. Margarita Dalmau Roig per pintar la
façana de l’immoble situat al Carrer XXX núm. XX. Condicions: a) Cal
presentar un aval de 250,30 €, segons l’ordenança municipal, per tal de refer
els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos al realitzar les
obres; b) En el supòsit que es munti una bastida, caldrà avisar prèviament als
serveis tècnics municipals, per tal d’obtenir el seu vist i plau i, a la vegada,
sol·licitar la corresponent autorització per a l’ocupació de la via pública.
Expedient núm. 39/2010.- Al Sr. Joan Costa Silvestre per a la instal·lació
d’una pèrgola al jardí de l’habitatge situat al Carrer XXXX núm. XX .
Condicions: a) S’ha de presentar un aval de 250,30 €, segons l’ordenança
municipal, per tal de refer els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos al realitzar les obres; b) Cal presentar un aval de 120 € per garantir
la correcta destinació dels residus d’enderroc i construcció; c) Cal que la
pèrgola es separi un metre respecte les edificacions veïnes i tres metres de
l’alineació dels vials; d) L’alçada màxima serà de 3,50 metres.

Extrem sisè.- Concessió a CATARG, S.C. de la llicència d’obertura d’un
Bar-Restaurant a la Plaça Major núm. 2
Vistos l'expedient instruït a l'efecte relatiu a la sol·licitud de permís municipal
ambiental presentada per la societat CATARG, S.C., representada pel Sr.
Diego Javier Sequeira Ramos (Expedient 2009/19/III), per a la instal·lació
d'una activitat de Bar-Restaurant, situada a la Plaça Major núm. 2 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 la llicència d’obertura de l'activitat sol.licitada, d’acord amb
les següents condicions:
a) Aquesta activitat no ha d’estar inscrita al Registre de productors de
residus industrials. Tot i que no ha de realitzar declaració de
residus, sí que ha de donar compliment als requisits establerts per
als residus no industrials que preveu el Decret 93/99, de 6 d’abril,
sobre procediments de gestió de residus.
b) L’activitat podrà ser sotmesa a revisió un cop transcorregut el
termini de deu anys, d’acord amb l’Ordenança Municipal
d’Establiments i control d’Activitats Classificades al municipi de
Sant Pere Pescador.
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Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de
833,10 € (Vuit-cents trenta-tres euros amb de cèntims), d’acord amb
l’Ordenança Fiscal núm. 5 d’aquest Ajuntament.

Extrem setè.- Concessió a GRUP JUMA, S.A. de la llicència d’obertura
d’un aparcament privat al Carrer Delícies núm. 8
Vistos l'expedient instruït a l'efecte relatiu a la sol·licitud de permís municipal
ambiental presentada per la societat GRUP JUMA, S.A., representada pel Sr.
Fausto Martí Camps (Expedient 2007/3/III), per a la instal·lació d'una activitat
d’aparcament privat, situada al Carrer Delícies núm. 8 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 la llicència d’obertura de l'activitat sol.licitada, d’acord amb
les següents condicions:
L’activitat podrà ser sotmesa a revisió un cop transcorregut el termini
de deu anys, d’acord amb l’Ordenança Municipal d’Establiments i
control d’Activitats Classificades al municipi de Sant Pere Pescador.
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de
833,10 € (Vuit-cents trenta-tres euros amb de cèntims), d’acord amb
l’Ordenança Fiscal núm. 5 d’aquest Ajuntament.

Extrem vuitè.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 3 corresponent
al projecte de substitució de la xarxa de clavegueram i nova xarxa de
plujanes al Carrer Escoles
Atès que ha estat presentada la certificació núm. 3 corresponent a les obres
de substitució de la xarxa de clavegueram i nova xarxa de plujanes al Carrer
Escoles, la qual recull un increment respecte a l’import d’adjudicació de les
obres de 64.830,45 € (Seixanta-quatre mil vuit-cents trenta euros amb
quaranta-cinc cèntims); i
Atès que, per part dels serveis tècnics municipals, ha estat emès un informe
justificatiu de les diverses partides que integren aquest increment, les quals
són les següents: a) Variació dels amidaments reals respecte als contemplats
al projecte, a causa de la necessitats sorgides en el transcurs de l’execució
de l’obra, pel que a l’amplada de la rasa de pas dels tubs, a l’augment del
gruix de l’asfalt i a la dificultat de connectar les xarxes del Carrer Joncar amb
les del Carrer Escoles per l’existència d’una afectació de serveis elèctrics no
detectada inicialment: 24.532,62 € (Vint-i-quatre mil cinc-cents trenta-dos
euros amb seixanta-dos cèntims); b) Connexió del sanejament de l’edifici del
pavelló poliesportiu amb les xarxes separatives d’aigües plujanes i aigües
negres del Carrer Escoles, tenint en compte que aquesta connexió no estava
prevista en el moment de l’execució del projecte del pavelló a causa de la
inexistència de separació entre ambdues xarxes al Carrer Escoles; a més,
s’ha executat una vorera a la façana Nord del pavelló per evitar les humitats a
l’edifici: 17.427,25 € (Disset mil quatre-cents vint-i-set euros amb vint-i-cinc
cèntims); c) L’aparició d’un seguit d’imprevistos en el transcurs de l’execució

5

de l’obra a causa, principalment, de l’existència d’afectacions de serveis als
encreuaments del Carrer Escoles amb els Carrers Joncar, Nord i Mar:
5.604,33 € (Cinc mil sis-cents quatre euros amb trenta-tres cèntims); c) La
decisió d’executar dues actuacions inicialment no previstes al projecte
consistents en la col·locació de tres lluminàries davant la façana de l’escola, i
en la reconstrucció de la vorera d’aquesta mateixa façana: 17.266,24 €
(Disset mil dos-cents seixanta-sis euros amb vint-i-quatre cèntims);
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 3 corresponent a
l’obra de substitució de la xarxa de clavegueram i nova xarxa de plujanes al
Carrer Escoles, la qual ha estat presentada per l’empresa constructora Xavier
Alsina, S.A. i conformada per la Tècnica Director de les mateixes Sra. Carme
Vich i Pascual, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a l’obra de
substitució de la xarxa de clavegueram i nova xarxa de plujanes al Carrer
Escoles, la qual importa un total de 77.683,44 € (Setanta-set mil sis-cents
vuitanta-tres euros amb quaranta-quatre 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 novè.- Acord de contractació urgent de divers personal per als
serveis de la temporada d’estiu
Atesa la urgent necessitat de contractar el personal necessari per al servei de
vigilància del riu, el servei d’atenció al públic a l’oficina municipal de turisme,
el servei d’informació a la zona de kitesurf de “Can Martinet”, i el servei
d’atenció al públic a les oficines municipals durant la temporada estiuenca
2009;
Atès que, en data 14 de juny d’enguany, s’han portat a terme les proves
selectives per a la contractació laboral temporal d’auxiliars administratius per
a l’oficina municipal de turisme de Sant Pere Pescador, les quals han
comportat que per part del Tribunal qualificador s’hagi emès una proposta de
borsa de treball per a aquestes contractacions;
Atès que, a part d’aquesta borsa de treball, s’han presentat a aquest
Ajuntament altres persones que es relacionen a la resolució tot oferint-se a
efectuar les referides funcions, distintes a la d’atenció al públic a l’oficina
municipal de turisme; 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. Mario González Martín, amb DNI núm.
XXXXXXXX en qualitat de vigilant del riu des de la data de l’1 de juliol de
2010 fins a la data del 31 d’agost de 2010, d’acord amb l’horari, condicions i
retribució fixades a la plantilla.
Segon.- Contractar laboralment al Sr. David Lagresa Silvestre, amb DNI
XXXXXXXX , en qualitat de vigilant, amb destí a la zona de pràctica lliure del
kitesurf situada a la platja (Can Martinet), des de la data del 21 de juny de
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2010 i fins a la fi de la temporada estiuenca, d’acord amb l’horari, condicions i
retribució fixades a la plantilla.
Tercer.- Contractar laboralment a la Sra. Eva Donat Cabañó, amb DNI
XXXXXXXXX, en qualitat d’auxiliar administratiu per a tasques de suport de
les dependències municipals durant l’horari d’atenció al públic, des de la data
de l’1 de juliol de 2010 i fins a la data del 31 d’agost del mateix any, d’acord
amb l’horari (De 10 a 14 hores), condicions i retribució fixades a la plantilla.
Quart.- Ratificar la contractació laboral del Sr. Marc Costa Tabernero, amb
DNI núm. XXXXXXXX, i de la Sra. Margot Giménez Gelpí, amb DNI núm.
XXXXXXXXX, en qualitat d’auxiliars de l’oficina municipal de turisme des de
la data del 17 de juny d’enguany i fins a la fi del servei, d’acord amb l’horari,
condicions i retribució fixades a la plantilla, atès que aquestes persones són
les que figuren al primer i segon lloc a l’ordre de prioritat de la proposta de
Borsa de Treball efectuada pel Tribunal qualificador les proves selectives per
a la contractació laboral temporal d’auxiliars administratius per a l’oficina
municipal de turisme de Sant Pere Pescador .
Cinquè.- Les presents contractacions es publicaran al BOP i al DOGC i se’n
donarà compte al ple municipal en la primera sessió que tingui.
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 desè.- Sol·licituds per a l’adquisició de la titularitat de diversos
nínxols del cementiri municipal
.- Nínxols titularitat de la Sra. Maria Ferrer Olivet:
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la
titularitat dels nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen
seguidament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat dels
nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen:
Titular
Situació del nínxol
Maria Ferrer Olivet
Nínxols núm. 7, Pis Primer i Segon,
de la Illa de Santa Maria-Nord
(Els adquireix per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol
l'obligació dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a
l'esmentada adquisició de titularitat del nínxol.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
.- Nínxols titularitat de la Sra. Carme Llorens Puig:
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la
titularitat dels nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen
seguidament;
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat dels
nínxols del Cementiri Municipal que també es detallen:
Situació del nínxol
Titular
Carme Llorens Puig
Nínxols núm. 21, Pis Primer i Segon,
Del Departament Est
(Els adquireix per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol
l'obligació dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a
l'esmentada adquisició de titularitat del nínxol.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem onzè.- Acord de concessió al Grup Juma, S.A. d’un gual
permanent per a la sortida dels vehicles del Carrer Delícies núm. 8
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Fausto Martí Camps, en representació de
Grup Juma, S.A., (R.E. núm. 2103/2010) per tal que li sigui concedit un gual
permanent per a l’entrada i sortida de vehicles al garatge de l’immoble situat
al Carrer Delícies núm. 8 , i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana
l’esmentat Grup;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a Grup Juma, S.A. el gual permanent de vehicles per a
l’entrada al garatge de l’immoble situat al Carrer Delícies núm. 8.
Segon.- Liquidar a Grup Juma, S.A. 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 dotzè.- 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 relacionen a
continuació:
Proveïdor/Concepte
ENDESA, POL. 40034125644 FONT C. CARME
ENDESA, POL: 40034125469 C. ESCOLES
ENDESA, POL. 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
ENDESA, POL. 40034121051 ENLLIMENAT CTRA PLATJA
ENDESA, POL:_ 40034121014 ENLLUMENATA C. GIRONA
LLUIS PORT PUJOL, 180 MOCADORS 160 CARTERES I CLAU
AITERM, REPARA AIRE CONDICIONAT CASAL
BELTRAN RAMIREZ SA, AIGUA ESCOLA

Import
25,37 €
10,89 €
1,68 €
370,28 €
180,47 €
2.227,20 €
45,94 €
83,30 €
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ORANGE, TELEFONS MOBILS AJUNTAMENT DEL 08-05 A 07-06-2010
385,31 €
RETOLS EMPORDA, 4 PALS VINILS KITE SURF
433,79 €
ARIDS CURANTA, SORRA 4 VENTS
63,34 €
FORMIGONS CURANTA SL, FORMIGO 4 VENTS
338,72 €
CAN TRONA, PRESENTACIO WINSURF CAMPIONAT
376,50 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF:972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
2,93 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
2,93 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550185 CASAL
5,89 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
16,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 MAODEM AJUTAMENT
16,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
14,25 €
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES MAIG 2010
12.449,08 €
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA TRASTAM MAIG
941,81 €
SERSALL 95, MANTENIMENT CONTENIDORS JARDINERIA MAIG
571,95 €
DE LA BARCA AL PLAT SC, 300 DINARS FESTA JUBILATS
4.815,00 €
LITH GRAFIQUES, 5.000 FULLS IMPOSTOS I 5000 AVIS IMPOSTOS
533,60 €
LITH GRAFIQUES, 250*3 CARPETES EXPEDIENTS
261,70 €
LITH GRAFIQUES,5000 CARTES+1000 SOBRES
597,63 €
BANYOLES LLEURE SL, LLOGUER MATERIAL FESTA JUBILATS
2.465,58 €
AITERM, REPARA AIRE CONDICIONAL CASAL
28,30 €
ORANGE, TELEF AJUNTAMENT DE 01-05 A 31-05-2010
42,58 €
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO MES DE MAIG
504,37 €
AJEDREZ ACTUAL, 1 RELLOTGE DIGITAL
62,90 €
NARCIS JUNY ESPELT, PROJ ELECTRIC I GAS PAVELLO
3.282,80 €
AMPSA SL, VIATGE PORT AVENTURA ESCOLA 2 DIES PORT AVENTURA
970,00 €
ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUIMENAT NORD/ JONCAR
39,34 €
UNIVERSAL GAS WORKS, INSTAL.LA GAS PAVELLO
1.323,14 €
VADECONTES, SESSIO A LA BIBLIOTECA MES DE MARÇ
160,00 €
SERVEIS DE PINTURA VIAL 9 SL, C ESCOLES
1.601,82 €

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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