Ref. 17/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 22 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 8 de setembre de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 8 de
setembre de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord per a l’adquisició de material esportiu i per a la
contractació de màquines expenedores de begudes i comestibles amb
destí al pavelló poliesportiu
La Junta de Govern, a la vista de les propostes formulades pel Coordinador
d’esports, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer.- Adquirir el material esportiu que es relaciona a continuació, amb la
finalitat de destinar-lo al pavelló poliesportiu municipal, d’acord amb
pressupost total de 217,7 € (Dos-cents disset euros amb setanta cèntims):
.- 4 raquetes de Bàdminton
.- 1 pot de sis volants per a Bàdminton
.- 2 raquetes de tennis
.- 1 tub de quatre pilotes de tennis
.- 2 pilotes de voleibol
.- 2 pilotes de futbol sala
.- 4 parells de penjador de cèrcols
.- 1 estora protectora.
Segon.- Determinar que les maquines expenedores de begudes i menjar
envasat que es col·loquin al pavelló poliesportiu siguin de la titularitat d’una
empresa especialitzada en aquest servei, la qual tindria cura de la reposició
dels subministraments de begudes i menjar, a més de la recaptació dels
imports satisfets pels consumidors. Es sol·licitaran ofertes per al servei a
diverses empreses.
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- Aprovació de les bases i convocatòria d’una plaça interina
de Cap de la Brigada municipal d’obres i serveis
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Atès que s’ha estimat la necessitat de proveir interinament la plaça de Cap de la
Brigada municipal d’obres i serveis prevista a la plantilla de personal laboral del
nostre Ajuntament;
Atès que s’ha estimat igualment la conveniència d’aprovar les bases
reguladores de la convocatòria d’un procés selectiu per cobrir interinament
aquesta plaça fins que es porti a terme la provisió d’aquesta plaça amb caire
indefinit; i
Atès el que disposen la Llei 7/2007, de 12 d’abril, d’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria d’un procés selectiu
per a la provisió interina de la plaça de Cap de la Brigada municipal d’obres i
serveis, vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament.
Segon.- Convocar el procediment selectiu per a la provisió d’aquesta plaça; tot
establint que les Bases i la convocatòria d’aquesta plaça es publiquin al Butlletí
Oficial de la Província.
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 quart.- 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. 55/2010.- Al Sr. Miquel Suriñach Parés per a la substitució
de les finestres de l’immoble situat al Carrer xxxxxxxxxxxx núm. xxxxx.
Planta. 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; c)
En el supòsit que es munti una bastida al carrer o a la vorera, caldrà sol·licitar
prèviament la corresponent autorització per a l’ocupació de la via pública i el
vist i plau dels serveis tècnics municipals.
Expedient núm. 56/2010.- Al Sr. Antonio Ariza Sobrino per a la reparació de
les esquerdes de la façana de l’habitatge situat al Carrer xxxxxxxxx númxx.
Condicions: a) Caldrà presentar un aval de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus de construcció i enderroc, d’acord amb el que
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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)
En el supòsit que es munti una bastida al carrer o a la vorera, caldrà sol·licitar
prèviament la corresponent autorització per a l’ocupació de la via pública i el
vist i plau dels serveis tècnics municipals.

Extrem cinquè.- Concessió al Sr. Joan Vilà Sarquella del permís
municipal per a l’activitat de col·lecció privada d’ocells a la Plaça major
núm. 9
Vistos l'expedient instruït a l'efecte relatiu a la sol·licitud de permís municipal
ambiental presentat pel Sr. Joan Vilà Sarquella (Expedient 18/2009/III), per a
la instal·lació d'una activitat de col·lecció privada d’ocells, situada a la Plaça
Major núm. 9 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) S’haurà de donar compliment als valors límit d’immissió, d’acord amb les
taules dels annexes 3 i 4 de la Llei 16/2002, de protecció contra la
contaminació acústica.
b) S’haurà de donar compliment a l’informe emès per l’Agència de
Protecció de la Salut en data de 23 d’agost de 2010:
b.1) S’ha d’evitar tota possibilitat de creuaments entre l’activitat de
restauració que s’exerceix a l’immoble i les tasques i/o instal·lacions del
nucli zoològic. Això implicarà un estricte control del personal de
restauració i de la persona dedicada al nucli. No pot existir una activitat
mixta.
b.2) S’ha d’instal·lar un tancament automàtic a la porta situada a
l’extrem de la zona del menjador. Aquesta porta ha d’estar sempre
tancada.
b.3) No es pot passar cap tipus de material, producte o animal
provinent del nucli zoològic a través de les instal·lacions del restaurant.
c) Caldrà aportar el document justificatiu de la inscripció de la col·lecció
privada d’ocells al Registre de Nuclis Zoològics que gestiona el
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
d) El titular de la col·lecció privada d’ocells tindrà la responsabilitat de
donar compliment a les condicions establertes a la present llicència i, en
el supòsit que no les executi o no doni compliment a la legislació
aplicable, podrà ésser objecte de l’oportú procediment sancionador. A la
vegada, el titular haurà d’efectuar els controls periòdics establerts.
e) L’activitat podrà ésser objecte d’inspecció en el moment en què s’estimi
oportú per part dels serveis tècnics municipals.
f) 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 613
€ (Sis-cents tretze euros), d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 d’aquest
Ajuntament.

Extrem sisè.- Concessió al Sr. Agustí Heras Figueras de la llicència
d’activitat d’emmagatzematge de GLP a Can Mas
Vistos l'expedient instruït a l'efecte relatiu a la sol·licitud de permís municipal
ambiental presentada pel Sr. Agustí Heras Figueras (Expedient 2003/24/III),
per a la instal·lació d'una activitat d’instal·lació d’un dipòsit
d’emmagatzematge de G.L.P. (Gas propà) de 4 m3 de capacitat total, situada
al Mas Can Mas (camí del Cortal de la Vila) 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.
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.- Acord de nomenament del Sr. Manel Rojas Muñoz com a
peó-mantenidor del pavelló poliesportiu i l’escola Llagut
Atesa la recent posta en marxa de l’activitat al Pavelló poliesportiu i, essent
necessari que s’hi assigni una persona que porti a terme les tasques pròpies
d’obertura i tancament de la instal·lació, de vigilància, d’atenció al públic, així
com la de manteniment de l’edifici;
Atesa, a més, la necessitat expressada recentment per l’equip directiu de
l’Escola pública Llagut del nostre municipi perquè aquesta disposi, en horari
de matí, d’una persona per a la realització de les tasques pròpies de
manteniment de l’edifici escolar; i
Atès que s’ha estimat que el Sr. Manuel Rojas Muñoz, peó de la Brigada
municipal d’obres i serveis del nostre Ajuntament, té el perfil adequat per a la
realització de les esmentades tasques;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adscriure el Sr. Manel Rojas Muñoz, amb DNI núm.
xxxxxxxxxxxxxxx, peó de la plantilla laboral de l’Ajuntament de Sant Pere
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Pescador, a les funcions de peó/mantenidor del Pavelló poliesportiu municipal
i de l’Escola pública Llagut del nostre municipi, amb la mateixa categoria
(Serveis Generals; abans Grup E), complement de destí (11), i retribució que
corresponen a la plaça de peó que ocupava fins ara.
Segon.- Establir que l’horari laboral corresponent a les funcions de l’esmentat
peó/mantenidor sigui de 8,45 a 12,45 hores del matí i de 18 a 22 hores de la
tarda.
Tercer.- Establir que les funcions assignades a aquesta plaça de
peó/mantenidor del Pavelló poliesportiu municipal i de l’Escola pública Llagut
siguin les següents:
a) Treballs de manteniment i reparació als edificis del pavelló poliesportiu
i de l’escola (fusteria, electricitat, pintura, paleteria...)
b) Obertura i tancament de la instal·lació esportiva.
c) Manteniment, conservació i, si cal, muntatge del diferent material
esportiu dipositat al pavelló.
d) Manteniment i neteja de la pista del pavelló amb utilització, si s’escau,
de la maquinària que s’assigni a aquesta finalitat.
e) Atenció als clubs esportius, associacions i particulars que utilitzin
l’equipament del pavelló.
f) Atenció del telèfon del pavelló poliesportiu durant l’horari en què no hi
sigui present el coordinador d’esports.
g) Manteniment de l’entorn del pavelló poliesportiu i, en especial, de les
zones de joc.
h) Atenció de les necessitats dels alumnes de l’escola que utilitzen el
pavelló durant l’horari escolar.
i) Reposició del material de neteja i dels subministraments necessaris a
la diversa maquinària ubicada al pavelló poliesportiu.
j) Tasques de control i coordinació de l’entrada i sortida dels alumnes a
l’escola.
k) En general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes
pels seus superiors jeràrquics.
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 vuitè.- Acord de nomenament de la Sra. Lourdes Moret Guillamet
com a coordinadora de seguretat i salut de l’obra del Projecte d’obres
de millora de la xarxa viària d’accés al municipi des del terme municipal
de Vilamacolum i d’accés al pont sobre el riu Fluvià
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de
la totalitat dels assistents:
Primer.- Nomenar l’Arquitecta tècnica municipal Sra. Lourdes Moret Guillamet
com a coordinador de seguretat i salut de l’obra Projecte d’obres de millora
de la xarxa viària d’accés al municipi des del terme municipal de Vilamacolum
i d’accés al pont sobre el riu Fluvià.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’anterior acord.
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Extrem novè.- Acord per a l’atorgament de subvencions pels conceptes
de monitor d’esports i psicòleg a l’AMPA de l’escola Llagut
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre d’Ensenyament
d’Infantil i Primària del nostre municipi ha sol·licitat, a l’igual que als anteriors
cursos escolars, l’atorgament d’una subvenció econòmica mensual durant el
present curs escolar 2010-2011 per contribuir al pagament del monitor per a
les activitats esportives extraescolars i del psicòleg escolar;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre
d’Ensenyament d’Infantil i Primària de Sant Pere Pescador una subvenció
mensual durant el curs escolar 2010-2011, des del mes d’octubre de 2010
fins al mes de juny de 2011, de 92,32 € (Noranta-dos euros amb trenta-dos
cèntims) per al pagament del monitor d’esports i de 489,52 € (Quatre-cents
vuitanta-nou euros amb cinquanta-dos cèntims) per al pagament del psicòleg
escolar.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem desè.- 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 transcriuen a continuació:
Proveïdor/Concepte
xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
CARBONIQUES PUNSET SL, CAVA SANT JOAN
RESTAURANT CA LA TERESA, DINAR MUSICS FESTA SANT PERE
ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA
ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT C. PROVENÇA
ENDESA, POL: 40034125644 FONT C. CARME
PAPER TISORES, LLIBRES BIBLIOTECA SETEMBRE
TEIXITS GALLEGO, SENYERES CASA 11 SETEMBRE
TEIXITS GALLEGO, SENYERES CASA 11 SETEMBRE
ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT C. ESCOLES
ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
GIROD, SENYAL PROHIBICIO CARAVANES
CONSELL COMARCAL, ABOCADOR MES DE JULIOL

Import
508,72 €
381,19 €
397,57 €
791,12 €
31,35 €
48,45 €
31,35 €
91,20 €
116,85 €
869,25 €
530,10 €
126,71 €
315,00 €
31,07 €
486,34 €
23,40 €
310,92 €
291,00 €
145,50 €
61,60 €
22,48 €
291,06 €
234,60 €
24.042,91 €
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GROS MERCAT, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
172,01 €
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARACIONS ESCOLA
408,00 €
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARACIO CAMP FUTBOL MODUL
130,25 €
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA MAMPARA SERVIDOR
245,26 €
L'EMPORDA, ANUNCI 11 DE SETEMBRE
94,40 €
JOSEP COSTA COSTA, REP. LLETRES ESCOLA I PEDRA ENTRADA AJUNT. 1.004,53 €
LLIBRERIA GEMMA, LLIBRES BIBLIOTECA I REVISTES CASAL
737,25 €
CORTEX SP COMPUTER SL, TINTA IMPRESSORA BIBLIOTECA
29,12 €
ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT C. PROVENÇA
466,65 €
ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES
393,19 €
ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
297,75 €
ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA
194,28 €
SERSALL 95 SL, SERVEI POP JARDINERIA
504,90 €
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESTRIS AGOST
1.818,48 €
SERSALL 95 SL, CONTENIDOR CTA CAMPINGS 13-08-2010
247,80 €
FERRER OJEDA, ASSEGURNAÇA ZODIAC
158,58 €
PIANOS FRIGOLER, LLOGUER PIANO FESTIVAL MÚSICA 16-08-2010
649,00 €
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA FISNESTRA BAR FUTBOL
28,74 €
TEVECA, ADMISSIO BRANQUES PODA AGOST
46,61 €
BEXBE, LLOGUER SETEMBRE MODUL CREU ROJA PLATJA
357,02 €
CORREOS, FACTURACIO MES D'AGOST
246,26 €
HUMA, ARRENJAMENT CAMINS
10.053,60 €
HUMA, SUBMINISTRAMENT ARID RECICLAT CAMINS RURALS
13.904,51 €
HUMA, ARRANJAMENT CAMINS RURALS
5.214,42 €
GIROD, SENYALITZACIO PUNTS D'ESCOMBRARIES
451,26 €
IMATGE I SO, FESTA GENT GRAN 25E ANIVERSARI
295,00 €
IMATGE I SO, IL.LUMINA I SO ORQUESTRA CAMBRA 11- SETEMBRE
241,90 €
RETOLS EMPORDA, BANDERES OF TURISME
179,95 €
IMATGE I SO, LLOGUER MATERIAL CINEMA CARRER I FESTIVAL MÚSICA
2.820,20 €
IMATGE I SO, MATERIAL AUDIOVISUAL CASAL ESTIU I PLAY-BACK
442,50 €
ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT C PROVENÇA
447,94 €
TELEFONICA ESPAÑA SA, TELEF: 972550185 CASAL
5,96 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
17,08 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520251 ESCOLA
5,96 €
ORQUETRA DE CAMBRA DE L'EMPORDA, 11 SETEMBRE
1.100,00 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
2,98 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
14,50 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF. 972550323 FAX AJUNTAMENT
2,98 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 MODEM AJUNTAMENT
17,08 €
ARIDS CURANTA, SUB BASE PARKINGS CLOS MENGOL
1.298,94 €
ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLES
163,93 €
ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
9,05 €
ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC
117,23 €
ENDESA, POL: 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC
194,06 €
ENDESA, POL: 40034970834 ENLLUMENAT AV EMPORDA
1.793,45 €
ENDESA, POL: 401680206 ENLLUMENAT C ESCOLES
327,73 €
ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA
413,30 €
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL REPARACIONS ESCOLA
1.681,06 €
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA PAVELLO I ALTRES
506,39 €
ARCADI PLA SA, 1A CERTIFICACIO LLAR D'INFANTS
56.450,21 €
XALOC, CURS PROCEDIMENT LL AMBIENTALS
25,00 €
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CASADEVALL SL, BARRERES ANTICARAVANES DOBLES PLATJA

2.100,52 €

L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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