Ref. 15/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 23 d’agost de 2010
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 12 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria
Dolors Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde), Marina Barceló Fàbrega (regidora).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la sessió del
dia 4 d’agost de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 4
d’agost de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Acord per a la comanda de senyalització diversa per al
municipi
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir a l’empresa Girod SL diferents senyals indicadores de la
prohibició de tinença de gossos a la platja i de circulació de vehicles (excepte
veïns) al camí de les goles del municipi pel preu de 451,26 € (Quatre-cents
cinquanta-un euros amb vint-i-sis cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Adquirir a l’empresa Girod SL tres senyals indicadores de la
prohibició d’aparcament de caravanes i d’acampada a la zona verda de la
Urbanització L’Àmfora del municipi pel preu de 234,60 € (Dos-cemts trentaquatre euros amb seixanta cèntims), IVA inclòs.
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 tercer.- Acord de nomenament del Coordinador d’esports,
d’acord amb la proposta del Tribunal qualificador del procediment
selectiu
Atès que, en data 19 d’agost de 2010, s’ha reunit el tribunal qualificador del
procediment selectiu per a la contractació temporal d’un coordinador/a
d’esports, vacant a la plantilla laboral del nostre Ajuntament;
Atès que l’esmentat tribunal ha efectuat la proposta de nomenament del Sr.
Marc Perxas Muntada com a coordinador d’esports de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador i, a la vegada, la proposta perquè la Sra. Alba Coll Ribera, la
Sra. Montserrat Martínez Guerrero, el Sr. Joan Peralta Saguer, i la Sra.
Margarida Giménez Gelpi passin a integrar-se, per aquest ordre de prioritat, a
la borsa de treball per a contractacions laborals temporals a l’àrea d’esports
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador; i
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Atès que la persona proposada ja ha presentat a la Secretaria General de la
Corporació els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels
requeriments exigits a la base tercera de les Bases que regeixen la
convocatòria de l’esmentat procediment selectiu, aprovades per la Junta de
Govern Local de data 14 d’abril de 2010;
La Junta de Govern Local, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, adopta el
següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Nomenar el Sr. Marc Perxas Muntada, amb DNI núm. xxxxxxxxx,
com a coordinador d’esports de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, amb
caràcter laboral temporal fins que es porti a terme la provisió d’aquesta plaça
amb caire indefinit, per la qual cosa l’ocuparà interinament.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. Perxas tot indicant-li que haurà de
prendre possessió en data d’1 de setembre de 2010.
Tercer.- Publicar el present nomenament al Butlletí oficial de la província i al
perfil del contractant de la plana web de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Quart.- Acordar que la Sra. Alba Coll Ribera, la Sra. Montserrat Martínez
Guerrero, el Sr. Joan Peralta Saguer, i la Sra. Margarida Giménez Gelpi,
passin a integrar-se, per aquest ordre de prioritat, a la borsa de treball per a
contractacions laborals temporals a l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador, d’acord amb el que estableix la base vuitena de les Bases
que regeixen la convocatòria de l’esmentat procediment selectiu, aprovades
per la Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2010.
Cinquè.- Notificar igualment el present acord a la Sra. Alba Coll Ribera, la
Sra. Montserrat Martínez Guerrero, el Sr. Joan Peralta Saguer, i la Sra.
Margarida Giménez Gelpi.
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 quart.- Acord de revocació de l’acord adoptat per la JGL de data
21/07/2010 per a l’adjudicació de la zona de serveis D-2 (Can Nera-2) de
la platja, tenint en compte la manca d’autorització per part de la D.G. de
Ports, Aeroports i Costes
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de juliol de 2010,
adoptà l’acord d’adjudicar l'explotació del servei de temporada a la zona D-2
(Can Nera-2) de la platja de Sant Pere Pescador al Sr. David Viñas Altisent,
en representació del Club Magicwave, per a l’activitat d’ensenyament i
pràctica d’esports nàutics;
Atès que aquesta adjudicació s’atorgà amb la condició que per part de la
Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya
s’atorgués la corresponent 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 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;
Atès que, amb posterioritat, el nostre Ajuntament ha rebut la notificació de la
resolució de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat
de Catalunya d’aprovació de la distribució dels serveis de temporada a les
platges i mar territorial per a l’any 2010 i d’autorització de l’ocupació
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corresponent de la zona de domini públic marítimoterrestre i, en el seu cas,
de la zona de servitud de protecció, del terme municipal de Sant Pere
Pescador; i
Atès que aquesta resolució inclou com a condició particular, d’acord amb
l’informe del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, que no s’autoritza la
instal·lació prevista en la zona D-2 de la platja, d’acord amb el que preveu la
normativa del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, en el sentit de no permetre la
intensificació dels usos autoritzats en anys anteriors;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 21
de juliol de 2010 d’adjudicació de l'explotació del servei de temporada a la
zona D-2 (Can Nera-2) de la platja de Sant Pere Pescador al Sr. David Viñas
Altisent, en representació del Club Magicwave, per a l’activitat d’ensenyament
i pràctica d’esports nàutics; tenint en compte que la Direcció General de
Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya no ha autoritzat a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador la instal·lació prevista a la zona D-2 de la
platja.
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.
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.
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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. 47/2010.- Al Sr. Carles Vergés Dorca per canviar la porta
d’entrada i les rajoles del bany de l’immoble situat al Carrer xxxxxxxx núm. xx,
baixos. Condicions: a) En el supòsit que les obres afectin a elements
estructurals, caldrà presentar un projecte tècnic visat pel corresponent col·legi
professional; b) S’ha de presentar un aval de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus d’enderroc i construcció; c) 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.

Extrem sisè.- Concessió al Sr. Miquel Lluís Estany Masó d’una llicència
de segregació al Carrer Nou núm. 4
Atesa la sol·licitud de llicència municipal (R. E. núm. 2799/2010) efectuada
pel Sr. Miquel Lluís Estany Masó per a la segregació de 46,76 m2 de la
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parcel·la urbana núm. 1 de la seva propietat, situada al Carrer xxxxx núm. xx
de Sant Pere Pescador, per tal d’agregar-los a la parcel·la núm. 2 collindant, i
Atès l'informe favorable emès per l'Arquitecta municipal;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. Miquel Lluís Estany Masó llicència per a la
segregació de 46,76 m2 de la parcel·la núm. 1 del Carrer xxxxx núm. xx,
identificada amb el número 1122 al Registre de la Propietat de Figueres, per
tal d’agregar-los a la parcel·la núm. 2 del mateix Carrer xxxx núm. xx. Com a
resultat d’aquesta segregació, la parcel·la núm.1, que originàriament tenia
247,16 m2 de superfície, passarà a tenir-ne una de 200,40 m2; mentre que la
parcel·la núm. 2, que originàriament tenia 163,66 m2 de superfície, passarà a
tenir-ne 210,42 m2.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem setè.- Concessió a Globalgest XXI, S.L. de la llicència d’obertura
d’una oficina immobiliària al Carrer Carme núm. 1
Vistos l'expedient instruït a l'efecte relatiu a la sol·licitud de permís municipal
ambiental presentada per l’entitat mercantil Globalgest XXI, S.L. (Expedient
2007/12/III), per a la instal·lació d'una activitat d’oficina immobiliària, situada
al Carrer Carme núm. 1 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 l’entitat mercantil Globalgest XXI, S.L. la llicència
d’obertura de l'activitat d’oficina immobiliària al Carrer del Carme 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.- Acord d’aprovació del canvi de titularitat de l’establiment
de Bar-Restaurant situat al Club Nàutic (Niudangila,SL)
Atès que per part del Sr. Fernando Nevado Abarca, en representació de
l’entitat mercantil Niudangila,SL, ha estat sol·licitat a aquest Ajuntament
(Expedient núm. 2010/11/III) el canvi de titularitat de la llicència d’activitat del
Bar-Restaurant situat a l’edifici de serveis del Club Nàutic del nostre terme
municipal;
Atès que la titularitat d’aquesta llicència, segons acord de la Junta de Govern
Local de data 31 d’agost de 2006, corresponia a la Sra. Lali Gómez Jané; i
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’enginyer municipal en
data de 19 d’agost de 2010, la sol·licitud 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 de Bar-Restaurant
situat a l’edifici de serveis del Club Nàutic de Sant Pere Pescador, de tal

5

manera que s’atribueixi al nou titular Niudangila,SL amb NIF núm.
B17961244.
Segon.- Liquidar la taxa de 82,70 € (Vuitanta-dos euros amb setanta cèntims)
corresponent al canvi de titularitat de l’esmentat establiment (art. 7, A), 1 de
l’Ordenança Fiscal núm. 5.
Extrem novè.- Acord per a l’adquisició d’un ordinador portàtil
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir a Sistemes d’Oficina de Girona, S.A. (Canon Business
Center Girona) un ordinador portàtil marca Fujitsu-Siemens, amb service
pack a 3 anys d’assistència, pel preu de 802,50 € (Vuit-cents dos euros amb
cinquanta cèntims), sense IVA.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem desè.- Acord de sol·licitud a la Diputació de Girona d’una
subvenció per a la sala de lectura
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 per a la sala de
lectura del Casal de Sant Pere Pescador, en el marc de la convocatòria
efectuada per subvencionar la millora dels equipaments i els serveis de les
sales de lectura públiques, per un import de 7.004 € (Set mil quatre euros).
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem onzè.- Acord d’acceptació de la subvenció atorgada per la
Diputació de Girona per a l’adquisició de material informàtic
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Acceptar la subvenció de 2.280 € (Dos mil dos-cents vuitanta euros)
concedida al nostre Ajuntament per part de la Diputació de Girona amb la
finalitat d’adquirir material informàtic (Núm. expedient IF2070).
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem dotzè.- Aprovació de 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
xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

Import
54,15 €
45,60 €
57,00 €
54,15 €
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BADEMBO DRAMMEH, GASOIL DESPLAÇAMENT PLATJA ESTIU
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MAIG
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
CASAL PLAY BACK, RUKY NIT.
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, RETIRADA VEHICLES
FRUTICOLA EMPORDA, ESTAQUES
SERSALL, SERVEI DE RECOLLIDA TRASTAM JULIOL
MUSICS DE CATAÑUNYA, ACTUACIO GAVIN BUCKLEY 14-08-2010
JAUME ISACH SALA, FARISTOL BON RELAX
ASSOCIACIO DOS PER QUATRE, PESCADORS DE L'ESCALA
ARTS I METALLS CARMANIU, PLACA METACRIL.LAT
ARTS I METALLS CARMANIU, DIGITAL. LOGO BON RELAX I PLACA
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA NISSAN
CASADEVALL,TORRES VIGILANCIA PLATJA, ANCLATGES
ENDESA 40035172384 BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC
ENDESA 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
ENDESA 40034125017 ANTIC EXCORXADOR
ENDESA, POL: 40034125154 PIS 4 VENTS
ENDESA, POL: 40034613961 LA RAJOLERIA ESTACIO BOMBEIG
ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT SECTOR BON PREU
ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. SANT ANTONI
VERTEX EMPRESARIAL DE SERVEIS CURTURALS SL ACTUA FESTIVAL
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA CAMP FUTBOL
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA I VESTUARI
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA AGOST
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PINTAR ESCOLA
LITH GRAFIQUES SL, 600 LLIBRES FESTIVAL 150 CARTELLS
ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034331800 ENLLUMENAT PL MAJOR
ENDESA, POL: 40034399278 JONCAR CANTONADA NORD
ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS
ENDESA, POL. 40035187443 ENLLUMENAT LA CAPELLLA
ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR
ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL. 40034121051 CTRA PLATJA ENLLUMEANT
ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMEANT C. GIRONA
ENDESA, POL. 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES
CONSELL ESPORTIU ALT EMPORDA, CASAL ESTIU 2010
JOAQUIM ASIAIN SATRUSTEGUI, CONCERT NITS ESTIU 07-08-2010
SERSALL 95 SL, VIATGES RESTES JARDINERIA JUNY
JOAN ANDREU FUSTER SL VIDRE CENTRE
JOAN ANDREU FUSTER SL, PANY CAMP FUTBOL
JOAN ANDREU FUSTER SL, DECORACIO PLAY BACK CASAL ESTIU
JOAN ANDREU FUSTER SL, BANC ESCOLA
JOAN ANDREU FUSTER SL, PANYS OFICINA TURISME
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR COPIES NEGRES
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR

427,72 €
817,95 €
1.479,15 €
510,15 €
511,57 €
71,20 €
111,00 €
95,00 €
8,26 €
1.513,90 €
1.003,00 €
363,34 €
1.350,00 €
354,00 €
472,00 €
1.020,88 €
2.035,21 €
224,32 €
276,31 €
9,25 €
16,15 €
108,43 €
155,35 €
59,21 €
17,58 €
1.180,00 €
116,40 €
652,96 €
173,80 €
620,39 €
724,09 €
153,14 €
829,99 €
36,30 €
54,88 €
493,96 €
9,78 €
47,47 €
284,39 €
199,01 €
372,87 €
25.180,00 €
2.326,10 €
353,10 €
160,08 €
155,04 €
92,12 €
177,04 €
355,77 €
219,29 €
7,22 €
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COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U
38,99 €
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADOR AR-5316
7,64 €
GERMANS COSTA, NETEJA PLATJA JULIOL
5.841,00 €
ENDESA, POL.401656692 CENTRE CIVIC
411,48 €
ENDESA, POL: 401656688 CASAL
734,85 €
ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT
502,28 €
ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL
465,83 €
ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO
1.089,33 €
COPI OLOT, TINTA FAX
84,96 €
COPI OLOT, MATERIAL D'OFICINA
335,21 €
GAM ENERGIA, GRUP ELECTROGEN FESTA SANT PERE
1.189,48 €
GIROD, MATERIAL SENYALITZACIO
1.742,65 €
MATERIALS SANT PERE SL, OBRA 4 VENTS
1.155,40 €
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PINTAR ESCOLA
195,25 €
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA JULIOL
552,44 €
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA I VESTUARI
1.647,45 €
SERSALL 95 SL, TONES JARDINERIA POP JULIOL
356,40 €
UNIVERSAL GAS WORKS, GAS PAVELLO
623,41 €
ENDESA, POL: 40034125469 CAMP DE FUTBOL VELL
169,26 €
ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME
22,66 €
ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT C. ESCOLES
98,78 €
ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA
33,44 €
ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPE
1.644,25 €
ENDESA, POL: 40034644941 CASAL
67,74 €
ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI METGE
124,43 €
ASSOS CORAL LES VEUS DEL FLUVUA, ACTUA 24-07-2010
600,00 €
ENTEQ, PROJ LEGALITZA ACTIVITAT PAVELLO
1.711,00 €
DT QUIMICA, BOSSES ESCOMBRARIES PLATJA
795,37 €
DT QUIMICA, BOSSES ESCOMBRARIES PLATJA
795,37 €
RAMON PAGES FERRER, PORTA ESCOLA
920,40 €
BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, CONTRACTE JULIOL
332,76 €
RETOLS EMPORDA, CARTELL KITE SURF- PROHIBIT BANY
99,19 €
ENDESA, POL: 401656654 CAMP FUTBOL
255,86 €
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO MES JULIOL
433,83 €
SR ASSOCIATS, 3.000 PLANOLS OF TURISME
1.168,20 €
MINISTERIO DE ECONOMIA, GUIA GESTIO CONTRACTES
14,00 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
2,98 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550514 DISPENSARI
2,98 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
14,50 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 ADS AJUNTAMENT
17,08 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
2,98 €
AMSA, TREBALLS DE PAVIMENTACIO
11.369,78 €
INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, TREBALLS I MATERIAL JULIOL
5.534,35 €

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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