Ref. 13/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 21 de juliol de 2010
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 12,40 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras (Tinent
d’Alcalde), Maria Dolors Ferrer Canals, Marina Barceló Fàbrega (regidores).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la sessió del
dia 7 de juliol de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 7 de
juliol de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Aprovació del Padró de l’IBI Rústica corresponent a 2010
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal de l’IBI Rústica corresponent a
l’exercici econòmic de l’any 2010, el qual importa un total de 44.173,61 €
(Quaranta-quatre mil cent setanta-tres euros amb seixanta-un cèntims).
Segon.- Sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies i, si un cop
acabat el mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui
aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
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.- Aprovació del Padró Fiscal de l’Impost sobre les activitats
econòmiques per a l’exercici econòmic de 2010
Atès que per part dels serveis de recaptació municipals ha estat elaborat el
Padró Fiscal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a
l’exercici de 2010; i
Atès que correspon la seva aprovació per portar a terme posteriorment la
recaptació de les liquidacions que conté;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal corresponent a l’Impost sobre
Activitats Econòmiques del municipi de Sant Pere Pescador per a l’any 2010,
el qual importa un total de 40.296,23 € (Quaranta mil dos-cents noranta-sis
euros amb vint-i-tres cèntims).
Segon.- Sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies i, si un cop
acabat el mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui
aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
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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 quart.- Aprovació del Padró Fiscal de les aportacions
econòmiques per al sufragament de les despeses de socorrisme i
salvament, i neteja de la platja per a l’exercici econòmic de 2010
Atès que per part dels serveis de recaptació municipals ha estat elaborat el
Padró Fiscal de les aportacions econòmiques per al sufragament de les
despeses de socorrisme i salvament, i neteja de la platja corresponent a
l’exercici de 2010; i
Atès que correspon la seva aprovació per portar a terme posteriorment la
recaptació de les liquidacions que conté;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal corresponent a les aportacions
econòmiques per al sufragament de les despeses de socorrisme i salvament,
i neteja de la platja de Sant Pere Pescador per a l’any 2010, el qual importa
un total de 146.106,74 € (Cent quaranta-sis mil cent sis euros amb setantaquatre cèntims).
Segon.- Sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies i, si un cop
acabat el mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui
aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
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 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.
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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. 44/2010.- A la Sra. Yolanda Nouvilas Romero per a
l’arranjament del balcó de l’immoble situat a xxxxxxxxxxxxxx núm. xx.
Condicions: a) En el supòsit que, en l’execució de les obres, es modifiquin
elements estructurals de l’immoble, caldrà presentar un projecte tècnic visat
pel corresponent col·legi professional; b) Cal presentar un aval de 120 € per
garantir la correcta destinació dels residus d’enderroc i construcció; c) 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.
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Expedient núm. 45/2010.- Al Sr. Joan Llorens Bonet per a la reforma del
bany i de l’escala a l’immoble situat al Carrer xxxxxxxxxxx núm. xx.
Condicions: a) En el supòsit que, en l’execució de les obres, es modifiquin
elements estructurals de l’immoble, caldrà presentar un projecte tècnic visat
pel corresponent col·legi professional; b) Cal presentar un aval de 120 € per
garantir la correcta destinació dels residus d’enderroc i construcció; c) 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.

Extrem sisè.- Concessió a Surf Shop, S.L. de la llicència d’obertura d’una
botiga de roba al Carrer del Carme núm. 9, Local núm. 3
Vistos l'expedient instruït a l'efecte relatiu a la sol·licitud de permís municipal
ambiental presentada per l’entitat mercantil Surf Shop, S.L. (Expedient
2009/08/III), per a la instal·lació d'una activitat de botiga de roba, situada al
Carrer del Carme núm. 9, Local núm. 3, 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 deuanys, 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 613
€ (Sis-cents tretze euros), d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 d’aquest
Ajuntament.

Extrem setè.- Concessió a la Sra. Anna Maria Arnay Sellés de la llicència
per exercir l’activitat de piscina d’ús públic al Camí del Joncar, s/núm.
(Mas Vidal)
Atès que, en data de 7 de juny de 2008, va entrar a aquest Ajuntament la
sol·licitud de llicència ambiental de la Sra. Anna Maria Arnay Sellés
(Expedient 2008/18/II.2) per exercir l’activitat de piscina d’ús públic al Camí
del Joncar s/núm. (Mas Vidal) d’aquest municipi, acompanyada d’un projecte
bàsic;
Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública i que ha estat
aportat el certificat de la informació pública i l’audiència als veïns;
Atès que els organismes competents de l’Administració han emès informe
favorable; i
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement el
projecte;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Sra. Anna Maria Arnay Sellés la llicència per exercir
l’activitat de piscina d’ús públic al Camí del Joncar s/Núm. (Mas Vidal)
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d’aquest municipi, condicionada al compliment de les mesures de seguretat
indicades en el projecte i demés documentació presentada.
Segon.- Condicionar l’efectivitat de la llicència a l’acreditació de l’adequació
de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada mitjançant:
Certificat del compliment dels requisits exigibles mitjançant el certificat
final del tècnic director del projecte, degudament visat pel Col·legi oficial
corresponent, i del compliment dels requisits tècnics exigibles mitjançant
certificat del control inicial realitzat per una entitat col·laboradora de
l’Admnistració.
Tercer.- Requerir al titular de la llicència perquè estableixi els sistemes de
control següents:
- Qualsevol canvi en l’exercici de l’activitat haurà de ser comunicat a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, Aquesta comunicació haurà
d’anar acompanyada de la valoració de la naturalesa del canvi
esmentat.
- Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada a l’establiment, en els
aspectes mediambientals, en el termini de vuit anys, llevat que es
produeixin abans canvis substancials en el mateix que obliguin a la
tramitació d’una nova llicència o que s’incorri en algun dels supòsits
de revisió anticipada recollits a l’article 67 del Decret 136/99.
Aquesta es materialitzarà amb la presentació d’una avaluació
ambiental verificada davant l’Ajuntament.
Quart.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de
833,10 euros ( Vuit-cents trenta-tres euros amb deu cèntims), d’acord amb el
que s’estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 5 d’aquest Ajuntament.

Extrem vuitè.- Adjudicació del servei de temporada a la zona D-2 de la
platja de Sant Pere Pescador
Atès que el dia 12 de juliol de 2010 es portà a terme l'obertura de les pliques
presentades en el procediment obert per a l’atorgament d’una autorització
municipal per a l'explotació del servei de temporada a la zona D-2 (Can Nera2) de la platja del nostre terme municipal;
Atès que únicament es presentà una oferta per part el Sr. David Viñas
Altisent, la qual reuneix els requisits de la convocatòria;
Atès el que disposa el "Plec de condicions econòmiques i administratives que
han de regir el procediment obert per a l'atorgament d'una autorització
municipal per a l'explotació del servei de temporada a la zona D-2 (Can Nera2) de la platja de Sant Pere Pescador", aprovat per la Junta de Govern Local
de l'Ajuntament en sessió de data 26 de maig de 2010; i
Atesa la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de contractació;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar l'explotació del servei de temporada a la zona D-2 (Can
Nera-2) de la platja de Sant Pere Pescador als particular que es relaciona a
continuació.
La present adjudicació s’atorga amb la condició que per part de la Direcció
General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya s’atorgui
la corresponent resolució d’aprovació del Pla d’usos de temporada a les
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platges i mar territorial per a l’any 2010 del terme municipal de Sant Pere
Pescador, i l’autorització de la corresponent ocupació de la zona de domini
públic marítima terrestre i, en el seu cas, de la zona de servitud de protecció.
Aquests llocs s'explotaran en el transcurs de la temporada estiuenca, la qual
finalitzarà el 30 de setembre de 2010.
L’autorització d’explotació de serveis i d’aprofitament s’atorga per a l’any
2010, però és prorrogable per a la temporada estiuenca de l’any 2011. Llevat
que decisions d’instàncies superiors ho impedeixin, l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador renovarà l’autorització d’explotació mitjançant una de nova per
a la propera temporada, sempre que l’adjudicatari ho sol·liciti abans del 30 de
desembre d’enguany. Per poder renovar la concessió anual, serà requisit
imprescindible que l’adjudicatari no hagi estat sancionat per cap falta greu
durant la temporada anterior.
La renovació de la concessió anual a l’adjudicatari quedarà supeditada a la
prèvia obtenció per part de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de
l’autorització del Servei de Costes de la Direcció General de Ports, Aeroports
i Costes de la Generalitat de Catalunya, o de l’organisme que el substitueixi
en aquesta competència. Si resolucions dimanants d’instàncies superiors no
permetessin la renovació de l’autorització municipal, l’adjudicatari no tindrà
dret a reclamació de cap mena.
El tipus de licitació resultant de l'adjudicació és el que s’especifica també a
continuació:
Espai destinat a serveis:
* LLoc: Zona D-2.- Can Nera-2
Adjudicatari: David Viñas Altisent, en representació del Club Magicwave
Activitat: Ensenyament i pràctica d’esports nàutics.
Tipus d'adjudicació: 2.700 €
Segon.- En l'explotació d’aquest servei es tindran en compte les normes
aprovades per la Junta de Govern Local de data 26 de maig de 2010, les
normes de seguretat marítima establertes per la capitania marítima de Girona
a Palamós per al Pla d’usos de temporada, i les condicions que fixi la Direcció
General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya a través
de la resolució d’aprovació del Pla d’usos de temporada a les platges i mar
territorial per a l’any 2010 del terme municipal de Sant Pere Pescador, i
autorització de la corresponent ocupació de la zona de domini públic marítima
terrestre i, en el seu cas, de la zona de servitud de protecció.
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 novè.- Aprovació del conveni amb Aqualia per al tractament de
les dades personals
Atès que l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable al
nostre municipi Aqualia Gestión integral del agua, S.A. ha proposat a aquest
Ajuntament la signatura d’un conveni per al tractament de les dades
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personals necessàries per a la contractació de l’esmentat servei per part dels
particulars; i
Atès que aquest conveni conté les mesures de seguretat que hauran de ser
implantades per Aqualia en compliment del Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure pel nostre Ajuntament amb Aqualia
Gestión integral del agua, S.A. per al tractament de les dades personals
necessàries per a la contractació del servei d’abastament d’aigua potable a
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 i, en especial, la
signatura de l’esmentat conveni.

Extrem desè.- Autorització a Fluvià Parc Residence, S.L. per a la
col·locació d’un rètol publicitari
Atès que per part del Sr. Edward Nieland, en nom i representació de Fluvià
Parc Residence, S.L., ha estat sol·licitada al nostre Ajuntament (R.E. núm.
2354/2010) una autorització per a la col·locació d’un rètol publicitari
consistent en una planxa amb estructura metàl·lica de 2 x 3 metres a la part
nord de l’àmbit del S.U.S.-3 Joncars, amb la finalitat de divulgar la promoció
d’habitatges que ha de portar-se a terme en aquest àmbit; i
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat emès el preceptiu
informe en relació a aquest rètol;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a Fluvià Parc Residence, S.L., representada pel Sr. Edward
Nieland, l’autorització municipal per a la col·locació d’un rètol publicitari
metàl·lic de 2 x 3 metres a la part nord de l’àmbit del S.U.S.-3 Joncars,
d’acord amb les següents condicions:
a) Cal que el rètol es separi un mínim de tres metres des del límit de la
parcel·la respecte al carrer, per tal de no interferir la visibilitat del trànsit a la
zona; b) El rètol haurà d’estar ben subjectat tenint en compte que estarà
encarat a la banda nord i la força del vent podria arrancar-lo; c) Cal que els
colors que s’utilitzin no siguin fluorescents i que el rètol no sigui lluminós; d)
En cap cas el rètol podrà interferir la visibilitat o provocar la distracció dels
conductors.
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.- Autorització al Sr. Gorka Cugat Foruria per a la col·locació
de rètols indicadors
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Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Gorka Cugat Foruria (R.E. núm.
2080/2010) perquè li sigui autoritzada la col·locació de quatre rètols
indicadors d’un local dedicat als esports de vela; i
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Sr. Gorka Cugat Foruria per a la col·locació únicament
de dos rètols indicadors
d’un local dedicat als esports de vela a
l’encreuament de l’Avinguda Josep Tarradellas amb l’Avinguda d’Empúries;
d’acord amb les següents condicions:
a) Segons l’article tercer, epígraf 3, de l’ordenança municipal reguladora dels
rètols publicitaris, els rètols fixes que anunciïn qualsevol activitat i que
aquesta no es desenvolupi en el lloc on està col·locat seran del tipus
homologat per la Generalitat de Catalunya; b) L’article 4 d’aquesta mateixa
ordenança contempla que els rètols que es col·loquin fóra del casc urbà, a la
vora de la carretera o del camí, o a les partions dels camps, es regiran per
l’article 3r. i seran col·locats a 18 metres de la vora de la carretera; c) Només
serà autoritzada la col·locació de rètols a menys de 18 metres de la vora de la
carretera quan aquells siguin purament informatius i no publicitaris i que, a la
vegada, estiguin homologats per la Generalitat de Catalunya (mesures
màximes: 4 metres d’amplada per 2 metres d’alçada); d) Cal que els colors a
utilitzar no siguin fluorescents i, en cap cas, el rètol podrà ser lluminós; e) En
cap cas els rètols podran interferir la visibilitat o provocar la distracció dels
conductors.
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.- Resolució de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pel Sr. Josep Bota Boadas
Atès que per part del Sr. Josep Bota Boadas ha estat formulada al nostre
Ajuntament una reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys que
causà l’impacte d’un contenidor d’escombraries al seu vehicle Renault
Scenic, matrícula 1538 CBY, el dia 5 de març de 2008; i
Atès que la responsabilitat per aquests danys ha d’ésser assumida per
Servitransfer. S.L., empresa concessionària adjudicatària dels treballs de
recollida d’escombraries al municipi de Sant Pere Pescador a la data del
sinistre;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Notificar a l’empresa asseguradora del vehicle Renault Scenic,
matrícula 1538 CBY, que la responsabilitat pels danys que causà a aquest
l’impacte d’un contenidor d’escombraries el dia 5 de març de 2008 correspon
assumir-los a l’empresa Servitransfer. S.L., concessionària dels treballs de
recollida d’escombraries al municipi de Sant Pere Pescador a la data del
sinistre.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

8

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 relacionen a continuació:
Proveïdor / Concepte

Import

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, 2N TRIMESTRE RECOLLIDA GOSSOS
ASSOCIACIÓ ALT EMPORDA TURISME, QUOTA 2010
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR ABRIL
ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPERS
ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520251 ESCOLA
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
ENDESA, POL: 401656654 CAM FUTBOL NOU
ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO
ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC
ENDESA, Pol: 401656688 casal
ENDESA., POL: 401656673 AJUNTAMENT
ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDÀ
ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA
ENDESA, POL: 401656635 BOMBA AIGUA ALBERA
ENDESA, POL: 401680206 ENLLUMENAT C. ESCOLES
ENDESA, POL: 401680244 BOMBA MAS SOPES
ENDESA, POL: 401656654 CAM FUTBOL NOU
ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC
ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT
ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO
ENDESA, POL: 401656688 CASAL
ENDES. POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICCIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
AQUALIA CAMIÓ RATA DESAIGÜES 28062010
AQUALIA CAMIÓ RATA DESAIGÜES 05072010
ORONA MANTENIMENT ASCENSOR CASAL 3ER TRIMESTRE
JOAN ANDREU FUSTER REPARACIO CAPGROS
ROSA Mª CAMPS BARCELÓ FOTOS NEVADA
MOTONAUTICA LLONCH, MANTENIMENT BARCA VIGILANT RIU
PALAHI ARTS GRAFIQUES,1000 U BULLETI INFORMATIU
CANON , PAK HORES MANTENIMENT ORDINADORS AJUNTAMENT
ORQUESTRA DE CAMBRA DE L'EMPORDA NITS ESTIU 31-07-2010
CREU ROJA SALVAMENT I SOCORRISME JULIOL I AGOST 2010
COPI OLOT, MATERIAL OFICINA

603,17 €
600,00 €
9.087,73 €
505,16 €
326,03 €
203,21 €
39,78 €
455,68 €
327,52 €
128,25 €
619,87 €
265,05 €
371,92 €
397,79 €
545,26 €
83,47 €
681,13 €
608,39 €
378,52 €
301,21 €
91,45 €
1.171,84 €
71,49 €
483,07 €
347,94
490,40 €
327,50 €
131,13 €
470,51 €
415,52 €
59,85 €
213,75 €
222,30 €
94,05 €
256,50 €
926,25 €
1.368,00 €
225,16 €
281,45 €
528,95 €
551,03 €
436,13 €
277,30 €
805,07 €
2.492,16 €
2.000,00 €
90.933,68 €
27,15 €
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COPI OLOT MANTENIMENT FOTOCOPIA TECNICS
COPI OLOT MANTENIMENT FOTOCOPIADORA TECNICS
COPI OLOT MANTENIMENT FOTOCOPIACORA AR/M351U
COPI OLOT MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR/5316F
COPI OLOT DISPENSARI
ORONO, MANTENIMENT ASCENSOR C. CIVIC 3R TRIMESTRE
LITH, 150 CARTELLS I 1500 QUADRIPTICS NITS ESTIU
LITH 1000 SOBRES
LITH, 75 CARTELLS 750 FULLETS FESTA MAJOR
BIGAS ASSESORIA I GESTIO, CONTRACTES JUNY
OSCAR TANUS GARRIDO, EL GATO ACTUACIÓ 08-07-2010
XB PUBLICITAT, PANCARTA
OFICINA I ARXIU, MOBLES DESPATX
MATERIALS ST PERE, MATERIAL BRIGADA
MATERIALS ST PERE, CAMP DE FUTBOL
MATERIALS ST PERE, CAMP DE FUTBOL
MATERIALS ST PERE, CENTRE CIVIC
MATERIALS ST PERE 4 VENTS
E.S. SANCHEZ MUÑOZ, GASOLI BRIGADA JUNY
CONSARCI COSTA BRAVA, LIQUIDACIO 2N TRIMESTRE 2010
MUSSICAT,ROSSINYOLETS 15/07/2010
BAUHAUS, CASETA KITESURF
AITERM, REPARACIO AIRE CASAL
TELEFONICA, 972550323 FAX AJUNTAMENT
TELEFONICA, 972550802, ASCENSOR AJUNTAMENT
TELEFONICA, 972550153, ASCENSOR CASAL
TELEFONICA, 972520050, AJUNTAMENT
TELEFONICA, 972520298, MODEM AJUNTAMENT
TELEFONICA, 972550185, TELEFON CASAL
CANONN TECLAT ANA I MATERIAL BIBLIOTECA
EL CALIU, APARITIU COLLA GEGANTERA
EL FOGONS DE LA PLAÇA, LA FLAMA DE ST JOAN
CORTEX SP COMPUTER, TINTA BIBLIOTECA
TELEFONICA 972550514 JULIOL
ENDESA 4003535640 ENLLUMENAT PLAÇA MAJOR
ENDESA 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPAS
SERSALL 95 RECOLLIDA ESCOMBRERIES MES JUNY
SERSALL 95 RECOLLIDA TRASTAM MES DE JUNY
FRAQUE, PROD. NATEJA DEPENDENCIA MUNICIPALS
GIROD, SENYALITZACIO
ENDESA 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
ENDESA 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA
SERSALL, RESTAS VEGETALS MES DE JUNY
RETOLS EMPORDA, BARRERA MAS SOPAS
SID PUBLICITAT, ADHESIUS CONTENIDORS
JORDI MARTI, VISITA JOSEP V. GIRONA
ENDESA 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPAS
ENDESA 40034331800 ENLLUMENAT PLAÇA MAJOR
ENDESA,40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA MAR
ENDESA 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS
ENDESA 40035187443 ENLLUMENAT URB. LA LA CAPELLA
SERVEIS MARITIMS PROMAR,, BALISAMENT KITESURF
SERVEIS MARITIMS PROMAR, BALISAMENT CASAL ESTIU
SERVEIS MARITIMS PROMAR, BALISAMENT ZONA DE BANY
ENDESA 401034242574 ENLLUMENAT ESCOLES

431,24 €
8,72 €
50,00 €
12,70 €
3,12 €
401,51 €
923,94 €
165,88 €
367,72 €
490,68 €
200,00 €
165,20 €
3.181,18 €
408,98 €
2,67 €
55,17 €
7,54 €
864,13 €
1.209,99 €
97,56 €
800,00 €
799,00 €
472,20 €
2,98 €
2,98 €
17,08 €
14,50 €
17,08 €
5,96 €
186,37 €
470,75 €
71,00 €
14,68 €
2,98 €
7,39 €
44,10 €
12.449,08 €
1.088,49 €
606,05 €
523,38 €
224,85 €
350,97 €
151,13 €
353,10 €
493,35 €
601,80 €
19,70 €
149,22 €
787,38 €
28,92 €
49,23 €
458,71 €
2.260,93 €
1.271,59 €
2.612,11 €
103,17 €
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ENDESA 401680244 BOMBA AIGUA MAS SOPAS
ENDESA 40034644941 SERVEIS SOCIALS
ENDESA 401656654 CAMP DE FUTBOL NOU
ENDESA 401656692 CENTRE CIVIC
ENDESA 401656688 CASAL AVIS
JOFERCAN, REPARACIÓ MAQUINARIA
ASC. SERRA, MANTENIMENT ASSENSOR 3R TRIMESTRE
JOAN ADREU FUSTER, PORTA
JOAN ANDREU FUSTER, BARRA RIU, 15 TAULERS
FERRER I OJEDA, ACCIDENTS KITESURF
TOT PROFESSIONAL, JERSSEI BRIGADA 14M
GRUPO CASTILLA, MANTENIMENT PRG. NOMINES
VIÑOLAS, AUTOCAR BARNA MANIFESTACIO
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR MAIG
ENDESA 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO
ENDESA 401656673 AJUNTAMENT
HACHETTE FILIPACCHI SL, SUSCRIPCIO FOTOGRAMAS BIBLIOTECA
ASSOCIACIO ALT EMPORDA TURISME QUOTA 2010
ENDES, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMEANT C. GIRONA
ENDESA, POL: 40037310545 PAVELLO
ENDESA, POL: 40037310545 PAVELLO

562,19 €
53,08 €
278,96 €
499,18 €
472,63 €
221,30 €
285,08 €
63,72 €
744,90 €
1.500,00 €
191,63 €
283,20 €
540,00 €
10.713,15 €
158,97 €
342,68 €
27,00 €
600,00 €
505,16 €
326,03 €
203,21 €
288,70 €
301,30 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13,30 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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