Ref. 16/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 8 de setembre 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 (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 23 d’agost de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 23
d’agost de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Estudi de les sol·licituds efectuades per diferents
associacions esportives per a l’ús del pavelló municipal d’esports
Ateses les sol·licituds efectuades per diverses associacions esportives del
municipi per a la utilització del nou equipament del pavelló poliesportiu
municipal; i
Atès que no existeix inconvenient en accedir a allò que sol·liciten;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar l’ús del pavelló poliesportiu municipal a les associacions
esportives que ho han sol·licitat, d’acord amb els horaris finalment establerts
a aquests efectes amb el coordinador municipal d’esports.
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 tercer.- Aprovació de la moció del compromís de Portbou per un
tren transfronterer català
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD d’adherir-se a la declaració Compromís de Portbou: Per un
tren transfronterer catlà que el proper 18 de setembre faran públic a l’estació
de Portbou diversos càrrecs electes institucionals d’ambdues bandes del
Pirineu i representants d’organitzacions de la societat civil del mateix àmbit.
Es reprodueix a continuació el contingut d’aquest compromís:
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Extrem quart.- Acord d’adhesió al manifest de la societat empordanesa
sobre l’energia eòlica
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD d’adherir-se al manifest de la societat empordanesa sobre
l’energia eòlica, promogut per diverses entitats empordaneses.
Es reprodueix a continuació el contingut del manifest:
“Ens manifestem per evitar la Zona de Desenvolupament Prioritari
d'implantació eòlica a l'Alt Empordà (ZDP 1) redactada i acordada pel govern
de la Generalitat de Catalunya i oposada al consens territorial.
Estem a favor d'un model energètic sostenible, racional i planificat d'acord a
les necessitats de la ciutadania. Un model que contempli la reducció del
malbaratament energètic i que estigui basat en les fonts renovables i
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instal·lacions generadores de petita escala i que hagin sorgit de les
necessitats i iniciatives ciutadanes del territori.
La construcció d'instal·lacions eòliques a gran escala respon únicament a
interessos especulatius que menystenen els impactes econòmics dels pobles
i del conjunt de la comarca, així com els turístics, ambientals, paisatgístics i
del patrimoni històric i cultural.
L'acord imposat per la Generalitat afecta una de les zones més sensibles i
ben conservades de la comarca: l'ALBERA, i per tan representa un greuge
per la natura, cultura i economia d'uns pobles que es caracteritzen per la seva
qualitat de vida.
És inacceptable la proposta del govern perquè no posa límits als grans molins
de vent. La designació de la Zona de Desenvolupament Prioritari que
possibilita la instal·lació de prop de 180 MW a l'Albera, també permet la
construcció de la major part dels parcs autoritzats o en tramitació en altres
municipis i la instal·lació il·limitada de parcs de menys de cinc molins en
qualsevol indret de la comarca. Això suposaria una transformació de la
comarca de gran magnitud i una alteració socio-econòmica de primer ordre
que ningú s'ha preocupat d'estudiar i preveure.
En cap moment, l'acord de govern ha respectat el dret fonamental a la
participació ciutadana garantit per la llei 27/2006, de 18 de juliol, que regula
els drets d'accés a la informació, la participació pública i l'accés a la justícia
en matèria de medi ambient.
El consens territorial és l'acord del Consell d'Alcaldes de l'Alt Empordà que va
votar una proposta d'implantació eòlica del Consell Comarcal en la seva
sessió extraordinària de data 23 de febrer de 2010. Per majoria dels
cinquanta-vuit alcaldes presents, amb el resultat de quaranta-sis vots a favor,
un en contra i onze abstencions, es va prendre la decisió d'ubicar les
instal·lacions eòliques al corredor de les infraestructures.
D’acord amb la proposta del Consell Comarcal, nosaltres, persones i entitats
de l’Empordà, afirmem, en el cas que la comarca hagi d’assumir instal·lacions
macro-eòliques, que l’indret sigui el corredor estricte de les infrastructures i
que la indústria eòlica no afecti el patrimoni cultural i natural de l’Alt
Empordà”.

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. 31/2010.- A Club Magicwave, amb NIF núm. xxxxxxxxxx,
representat per la Sra. Mar Barjau Beumala, per a la realització d’obres de
millora, conservació i manteniment de la caseta existent a la parcel·la núm.
58 del Polígon 4 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica, i per
a la millora de l’entorn d’aquesta caseta. Condicions: a) Caldrà presentar un
aval de 39,07 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció
i enderroc, d’acord amb el que estableix l’ordenança municipal per a la gestió
de runes i terres; b) Caldrà presentar un aval de 250,30 €, segons
l’ordenança municipal, per tal de refer els elements d’urbanització que puguin
resultar malmesos per les obres; c) Les obres de millora, conservació i
manteniment autoritzades són les descrites al projecte presentat; d) Pel que
fa a l’activitat de punt d’informació i escola-club de vela prevista a
l’emplaçament, caldrà presentar a l’Ajuntament la documentació que
s’estableix per al règim d’activitats de comunicació prèvia a la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats; e) En tot cas,
l’activitat haurà de donar compliment a les prescripcions de l’informe emès
pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Expedient núm. 46/2010.- A la Sra. Maria Àngels Rocas Ferrer per a la
reforma i ampliació (coberta i façanes) de l’habitatge unifamiliar situat al
Carrer xxxxxxxxxxxxxxx núm. xxxxxx. Condicions: a) Caldrà presentar un aval
de 415,17 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció i
enderroc, d’acord amb el que estableix l’ordenança municipal per a la gestió
de runes i terres; b) Caldrà presentar un aval de 1.066 €, segons l’ordenança
municipal, per tal de refer els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per les obres; c) Caldrà efectuar un avís previ als serveis tècnics
municipals per qualsevol obstrucció o ocupació del carrer a causa de
l’execució de les obres; d) Abans de l’inici de les obres, caldrà presentar a
l’Ajuntament el projecte executiu visat, el qual no ha de modificar les
determinacions del projecte bàsic objecte de la present llicència; e) Si
s’escau, caldrà sol·licitar l’oportuna llicència municipal d’obres menors per a
la construcció d’una piscina, per a la perforació d’un pou, per a la connexió de
la xarxa de clavegueram, i similars.
Expedient núm. 50/2010.- A la Sra. Eulàlia Valls Braut per a la realització de
les obres necessàries a l’obertura d’una porta per als comptadors de
l’immoble situat al Carrer xxxxxxxx núm. xx. Condicions: a) Caldrà presentar
un aval de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc, d’acord amb el que estableix l’ordenança municipal
per a la gestió de runes i terres; b) Caldrà presentar un aval de 250,30 €,
segons l’ordenança municipal, per tal de refer els elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per les obres.
Expedient núm. 51/2010.- Al Sr. Josep Blancafort Mas per a la pavimentació
de la planta baixa de l’immoble situat al Carrer Cap Negre núm. 6.
Condicions: a) Caldrà presentar un aval de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus de construcció i enderroc, d’acord amb el que
estableix l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; b) Caldrà
presentar un aval de 250,30 €, segons l’ordenança municipal, per tal de refer
els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres.
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Expedient núm. 52/2010.- Al Sr. Josep Roig Armengol per a la reforma del
lavabo de l’habitatge situat al Carrer xxxxxxxxxxx núm. xx, primer pis.
Condicions: a) Caldrà presentar un aval de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus de construcció i enderroc, d’acord amb el que
estableix l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; b) Caldrà
presentar un aval de 250,30 €, segons l’ordenança municipal, per tal de refer
els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres.
Expedient núm. 53/2010.- A la Sra. Angelina Costa Dalmau per al canvi de
les teules de l’immoble situat al Carrer xxxxxxxxxxxxxxx núm. xx. Condicions:
a) Caldrà presentar un aval de 120 € per garantir la correcta destinació dels
residus de construcció i enderroc, d’acord amb el que estableix l’ordenança
municipal per a la gestió de runes i terres; b) Caldrà presentar un aval de
250,30 €, segons l’ordenança municipal, per tal de refer els elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres.

Extrem sisè.- Concessió a Càmping L’Àmfora, S.L. de la llicència
definitiva per a l’activitat de càmping a l’Av. Josep Tarradellas s/núm.
En harmonia amb l'Acta de control de l’activitat de data 10 de febrer de 2010
en relació a la instal·lació de l'activitat de càmping situada a l’Avinguda Josep
Tarradellas, s/núm., de la qual és titular l’entitat mercantil CÀMPING
L’ÀMFORA, S.A.; i
Atès l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal en data de 25 d’agost de
2010;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar definitivament l'exercici de l'esmentada activitat, en haverse acomplert les condicions contemplades a l’acord de concessió de la
llicència municipal d’activitat, adoptat per la Junta de Govern Local de data 10
de maig de 2007.
Segon.- La autorització definitiva s’atorga amb les següents condicions:
a) Qualsevol canvi en l’exercici de l’activitat haurà de ser comunicat a
l’Ajuntament. Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada de la
valoració de la naturalesa del canvi esmentat.
b) 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’incorpori en elaguns 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.
c) La present llicència definitiva no inclou l’autorització municipal de les
piscines del càmping, les quals són objecte de la tramitació d’un altre
expedient per part del nostre Ajuntament.
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Extrem setè.- Concessió al Sr. Antoni Castelló Tur de la llicència
definitiva per a l’activitat de clínica dental al Carrer del Mar núm. 2, Local
4
En harmonia amb l'Acta de control de l’activitat de data 11 d’agost de 2010 en
relació a la instal·lació de l'activitat de clínica dental situada al Carrer del Mar
núm. 2, Local 4, de la qual és titular el Sr. Antoni Castelló Tur; i
Atès l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal en data de 24 d’agost de
2010;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar definitivament l'exercici de l'esmentada activitat, en haverse acomplert les condicions contemplades a l’acord de concessió de la
llicència municipal d’activitat, adoptat per la Junta de Govern Local de data 17
de març de 2010.
Segon.- La autorització definitiva s’atorga amb les següents condicions:
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’incorpori en elaguns 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.
Extrem vuitè.- Acord de contractació de la Sra. Souad Soussi per
substituir a la Sra. Latifa Soussi durant el seu període de vacances
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’acord següent:
Primer.- Contractar a la Sra. Souad Soussi, amb NIE núm. xxxxxxxxxxxx, per
a la neteja dels edificis municipals de l’escola i la ludoteca durant el període
de vacances de la Sra. Latifa Soussi.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem novè.- Acord per a la contractació de la Sra. Eva Donat Cabañó
els dilluns durant el curs escolar 2010-2011
Atès que, per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de
2009, es formalitzà amb l’Institut d’Ensenyament Secundari El Pedró de
L’Escala 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;
Atès que, per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juny
d’enguany, s’acordà la contractació de la Sra. Eva Donat Cabañó, 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; i
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Atesa la bona valoració de les tasques de suport administratiu que la Sra.
Donat ha portat a terme durant ambdós períodes i la necessitat de reforçar
puntualment les dependències administratives municipals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar laboralment la Sra. Eva Donat Cabaño, amb DNI
xxxxxxxxxxxxxxxxx, alumne de l’Institut d’Ensenyament Secundari El Pedró
de L’Escala, en qualitat d’auxiliar d’administració general, per a la realització
de tasques de suport administratiu tots els dilluns durant el curs escolar 20102011 (fins al 21/06/2011), d’acord amb l’horari (De 9 a 15 hores), condicions i
retribució fixades a la plantilla.
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 onzè.- Resolució del recurs de reposició interposat pel Col·legi
de Llicenciats en educació física relatiu a les bases de la convocatòria
del coordinador d’esports
Atès que per part del Col·legi de Llicenciats d’Educació Física i Ciències de
l’Activitats Física i de l’esport de Catalunya (COPLEFC) ha estat interposat un
recurs de reposició (R.E. núm. 2978/2010) en contra de l’acord de la Junta de
Govern Local d’aprovació de les bases del procediment selectiu per a la
contractació laboral temporal d’un coordinador d’esports, adoptat en data de
14 d’abril de 2010 i publicat al Butlletí oficial de la província núm. 147 de data
3 d’agost de 2010, en el qual sol·licita que es declari la nul·litat de la base
tercera g) relativa a l’exigència d’estar en possessió del títol de Batxillerat,
formació professional de grau superior o equivalent com a condició dels
aspirants a la plaça i, a la vegada, sol·licita la modificació de l’esmentat
apartat g) en el sentit que s’exigeixi com a condició d’aquests aspirants estar
en possessió dels tres primers cursos del títol de llicenciat en educació física
o ciències de l’activitat física i de l’esport;
Atès que la plaça de coordinador d’esports de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador, per a la cobertura temporal de la qual ha estat convocat l’esmentat
procediment selectiu, està contemplada a la plantilla de personal laboral per a
l’any 2010 com a una plaça del grup C1, tal com consta a la base segona de
la convocatòria;
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 76 i la Disposició Transitòria
Tercera 2) de l’Estatut Bàsic del treballador públic (Llei 7/2007, de 12 d’abril),
la titulació exigida per a l’ingrés a les places classificades dins del grup C1
ha d’ésser la del títol de batxiller o tècnic, la qual cosa ha estat recollida a
l’esmentat apartat g) de la base tercera;
Atès que l’exigència del títol de Batxillerat, formació professional de grau
superior o equivalent com a condició dels aspirants a la plaça no exclou de la
seva possible participació en el procediment selectiu a les persones que
posseeixen els tres primers cursos del títol de llicenciat en educació física o
ciències de l’activitat física i de l’esport; mentre que la base setena, a l’apartat
corresponent a la “Fase de concurs de mèrits”, s’estableix la valoració amb 5
punts de la possessió del Títol de Llicenciat en Educació Física o en Ciències

8

de l’Activitat física i l’esport (CAFE) i la valoració de l’estudiant de CAFE amb
un punt per cada curs realitzat i aprovat íntegrament; i
Atès que, d’acord amb els antecedents esmentats i l’informe emès pel
Secretari interventor de la Corporació, s’estima ajustada a dret la base
tercera g) del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d’un
coordinador d’esports de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Col·legi de
Llicenciats d’Educació Física i Ciències de l’Activitats Física i de l’esport de
Catalunya en contra de l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació de
les bases del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d’un
coordinador d’esports, adoptat en data de 14 d’abril de 2010.
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.- Acord de sol·licitud de subvenció a DIPSALUT per al parc
de salut i l’itinerari saludable
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a Dipsalut, organisme de salut pública de la Diputació de
Girona, la instal·lació al nostre municipi d’un itinerari saludable i un parc urbà
de salut, d’acord amb els programes que aquest organisme té aprovats amb
destí als municipis de les comarques gironines.
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 relacionen a continuació:
Proveïdor/Concepte

Import

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
21,36 €
ASS CORAL VEUS FLUVIA, DESPESES TROBADA CORALS
429,24 €
AJUNTAMENT DE CASTELLO D'EMPURIES, AGENDA 21
4.741,38 €
RETOLS EMPORDA, REPARA MONOLIT OF TURISME
283,20 €
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA ESCOLA I PAVELLO
775,26 €
MULTISERVEIS CLARANA SL, TREBALLS RETRO I TRACTOR
4.170,12 €
CREU ROJA, TRANSPORT ADAPTAT AGOST
233,19 €
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES AGOST
12.577,31 €
TRANSPORT CORCOY, CATALEGS PATRONAT TURISME
197,53 €
BEXBE SERVEIS SLU. TRANSPORT I MUNTATGE VESTUARIS FUTBOL 1.740,50 €
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA NISSAN I MAQ
134,66 €
JOAN ANDREU FUSTER SL, CAIXO ENCOFRAT
53,14 €
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA MANETA FUTBOL
145,46 €
ESPORTS JOSEP, 3 XARXES CAMP DE FUTBOL
330,70 €
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CANON, MONITOR SERVIDOR I MOUSE
ASSOCIACIO MUSICAL BALL DE NIT, ACTUACIÓ COBLA BISBAL
CANON, PORTATIL REGIDORS
VODAFONE, TELEFONS AJUNTAMENT DEL 15-07 A 14-08-2010
VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS AGOST
VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS AGOST
TELEFONICA ESPAÑA SA, TELF 972550185 AGOST
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
BEXBE SERVEIS, LLOGUER MODULS CAMP FUTBOL AGOST
ACTIESCOLA, LUDOTECA C. CIVIC AGOST
BEXBE SLU, LLOGUER MODUL CREU ROJA AGOST
BEXBE SERVEIS SLU, 2 VESTIDORS CAMP DE FUTBOL
SALO HUBACH SC, DESBROSSAR I NETEJA PARCEL.LES
J. BARDERA, PINTAR PORTAL INTERIOR ESCOLA
COPI OLOT, RECTIFICA IVA
COPI OLOT, RECTIFICA IVA
COPI OLOT, RECTIFICA IVA
COPI OLOT, RECTIFICA IVA
ENDESA, POL: 40034399278 JONCAR CANTONADA NORD
ENDESA, POL: 40034331800 ENLLUMENAT PL MAJOR
ENDESA, POL. 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034187443 ENLLUMENAT LA CAPELLA
ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR
ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES
TEVECA, ADMISSIO BRANQUES PODA AGOST
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA AGOST
ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT C. PROVENÇA
ENDESA, POL: 40034975499 PIS 4 VENTS
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL MODULS CAMP DE FUTBOL
MATERIALS SANT PERE SL, BROCA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL ESCOLA PINTAR
ARIDS CURANTA, SORRA ESCOLA
MUSSAP, ASSEGURANÇA NISSAN GI0713BG
DISBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI
ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC
ENDESA, POL: 401656688 CASAL
EL RACO DELS CONTES, LLIBRES BIBLIOTECA
ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO DE BOMBEIG
ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
FRAQUE SL, DIPOSITS HIGIENICS ESCOLA
GROS MERCAT, MATERIAL NETEJA PAVELLO
ENDESA, POL:401663807 ENLLUMENAT C. PROVENÇA
ENDESA, POL. 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
ENDESA, POL: 401656654 AV ONZE DE SETEMBRE CAMP FUTBOL
COPI OLOT, MATERIAL OFICINA
AQUALIA SA, CAMIO RATA C. MAR I POU 4 VENTS
AQUALIA SA, CAMIO RATA DELICIES I COMTESSA MOLINS
AQUALIA, CAMIO CUBA CLAVAGUERAM BON RELAX II
DECATHLON ESPAÑA SAU, CAMISETES BRIGADA I KITE
DECATHLON ESPAÑA SAU, ESTAMPACIO CAMISETES BRIGADA I KITE

131,98 €
850,00 €
786,47 €
427,87 €
703,35 €
43,45 €
5,96 €
17,08 €
1.451,40 €
4.565,70 €
230,10 €
407,22 €
6.749,60 €
686,11 €
0,14 €
0,67 €
0,12 €
3,78 €
36,70 €
896,23 €
164,65 €
509,74 €
10,54 €
49,77 €
323,76 €
471,59 €
577,26 €
64,53 €
145,25 €
8,06 €
99,80 €
140,13 €
502,02 €
31,32 €
317,49 €
681,69 €
121,50 €
450,58 €
479,58 €
288,33 €
75,60 €
257,33 €
450,57 €
503,75 €
474,86 €
499,18 €
1.182,08 €
281,45 €
653,51 €
71,40 €
86,40 €
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GERMANS COSTA, NETEJA PLATJA AGOST
JOAN GALI COSTAL, RETIRADA DE VEHICLES AGOST

5.841,00 €
760,50 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,15 hores.

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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