Ref. 19/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 5 d’octubre 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).
Excusa la seva absència la Sra. Marina Barceló Fàbrega (regidora).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de les Actes corresponents a les
sessions de data 22 de setembre i 1 d’octubre de 2010
Es dóna lectura als esborranys de les Actes corresponents a les sessions
dels dies 22 de setembre i 1 d’octubre de 2010, les quals són aprovades
sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Acord per a l’adquisició de divers material esportiu per al
pavelló municipal d’esports
La Junta de Govern Local, a la vista de la proposta formulada 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 274,50 € (Dos-cents setanta-quatre euros amb cinquanta
cèntims):
.- 1 joc de postes de tennis
.- 1 xarxa de tennis col·legial
.- 2 Bandes corredores de Voleibol.
Segon.- Adquirir a Oficina i Arxiu/Mobiliari i decoració integral d’oficines el
mobiliari necessari per a l’equipament dels despatxos ubicats al pavelló
poliesportiu municipal, pel preu de 1.785,75 €, més IVA.
Tercer.- Contractar el lloguer d’una màquina Kartcher Bateries BP45 per a la
neteja del paviment de la pista del pavelló, pel preu de 85,20 € per dia, tenint
en compte que es preveu una neteja quinzenal.
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 tercer.- Acord per a la subscripció d’un contracte de lloguer del
local en planta baixa situat al Carrer Delícies núm. 12, propietat de la
Sra. Francisca Presas Quintà, amb la finalitat de destinar-lo a magatzem
municipal
Atesa la necessitat de disposar d’un local per tal de destinar-lo a les funcions
de magatzem municipal; i
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Atès que, assabentats de la disponibilitat d’arrendament d’un local situat a la
planta baixa del Carrer Delícies núm. 12, propietat de la Sra. Francisca
Presas Quintà, el qual reuneix unes òptimes condicions per a l’esmentada
finalitat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Subscriure amb la Sra. Francisca Presas Quintà, amb D.N.I. núm.
XXXXXXXX, el contracte d’arrendament d’un local de planta baixa de la seva
propietat, situat a l’immoble del Carrer Delícies núm. 12, amb sortida posterior
al Carrer Cap Negre, de 112 m2 de superfície, més una superfície de 20 m2
corresponents a un petit magatzem annex situat darrera la caixa d’escala de
l’immoble.
Segon.- Determinar que aquest local es destini a les funcions de magatzem
municipal, inclosa la de garatge dels vehicles propietat de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador.
Tercer.- Determinar que el contracte es regeixi per aquestes clàusules
principals:
a) El preu de l’arrendament serà de Dos-cents euros (200 €) mensuals,
més l’IVA que correspongui.
b) El termini de vigència serà d’un any i, un cop hagi transcorregut el
termini de vigència establert entre l’1 de novembre de 2010 i el 31
d’octubre de 2011, el contracte es prorrogarà per períodes anuals
comptats entre el l’1 de novembre i el 31 d’octubre de l’any següent,
excepte que s’efectuï avís de rescissió amb una antelació mínima de
dos mesos.
c) L’arrendatari es farà càrrec del pagament de les taxes municipals
(escombraries, clavegueram, desinsectació) que corresponguin al local
arrendat.
d) L’arrendatari, en el moment de la signatura del present contracte,
pagarà a l’arrendador l’import d’una mensualitat en concepte de fiança
per respondre dels danys que puguin ocasionar-se al local arrendat
per causes imputables a l’arrendador durant el període de vigència del
present contracte. L’arrendador retornarà aquesta fiança a l’arrendatari
en el moment de la finalització del present contracte, si no s’han
produït danys al local arrendat per les causes esmentades.
e) L’arrendador autoritza l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a realitzar
les obres consistents en l’aixecament d’un mur d’obra que separi el
petit magatzem annex, objecte igualment del present arrendament,
respecte de la resta de la planta baixa de l’immoble. Les obres seran a
càrrec de l’arrendatari i aquest serà responsable de les seves
deficiències. Aquestes obres tampoc generaran cap dret a
indemnització sinó que quedaran en benefici de la finca. A la vegada,
l’arrendador es reserva el dret a entrar al local arrendat per tal de tenir
accés als comptadors del subministrament elèctric.
f) La renda es rectificarà cada any, a partir de l’1 de novembre, en funció
de les variacions que, en més o en menys, experimenti el sistema
d’índexs de preus al consum que elabora l’Institut Nacional
d’Estadística. Es prendrà com a base per a l’actualització, la renda que
al seu moment es satisfaci i com a mòdul comparatiu l’índex del
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conjunt estatal total. Les possibles dilacions en la revisió no
s’entendran com a renúncia a la mateixa.
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 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.
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.
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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. 64/2009.- A Càmping Car, S.A. per a la substitució al
Càmping La Ballena Alegre de vint-i-vuit (28) antics mòbil-homes per vint-i-un
(21) mòbil-homes nous a la zona central del càmping, al sud dels edificis de
recepció i serveis, i per a la reparació i manteniment de les instal·lacions i
l’enjardinament de l’entorn; d’acord amb la documentació presentada.
Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança
municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un aval de 3.553 €
per garantir que es refaran els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per les obres; c) Cal obtenir el vist-i-plau de Fecsa-Endesa pel
que fa a l’afectació de les línies elèctriques; d) Els Mòbil-homes es
connectaran a la xarxa general existent; e) Cal avisar als serveis tècnics
municipals a l’inici i a la finalització de les obres; f) Per al càlcul del
corresponent impost sobre les construccions, instal·lacions i obres i de la
corresponent taxa per a la tramitació de la present llicència, es tindrà en
compte un pressupost de 9.000 € per a cada mòbil-home.
Expedient núm. 66/2009.- A Càmping Car, S.A. per a la instal·lació al
Càmping La Ballena Alegre de vint-i-set (27) mòbil-homes a l’espai que
ocupen trenta-sis (36) parcel·les situades a la zona central del càmping, al
costat del sanitari núm. 6, i per a la reparació i manteniment de les
instal·lacions i l’enjardinament de l’entorn; d’acord amb la documentació
presentada. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la
correcta destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb
l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un
aval de 3.553 € per garantir que es refaran els elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per les obres; c) Cal obtenir el vist-i-plau de FecsaEndesa pel que fa a l’afectació de les línies elèctriques; d) Els Mòbil-homes
es connectaran a la xarxa general existent; e) Cal avisar als serveis tècnics
municipals a l’inici i a la finalització de les obres; f) Per al càlcul del
corresponent impost sobre les construccions, instal·lacions i obres i de la
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corresponent taxa per a la tramitació de la present llicència, es tindrà en
compte un pressupost de 9.000 € per a cada mòbil-home.
Expedient núm. 69/2009.- A Càmping Car, S.A. per a la instal·lació al
Càmping La Ballena Alegre de trenta-vuit (38) mòbil-homes a l’espai que
ocupen cinquanta-dues (52) parcel·les de la zona situada al límit sud del
càmping, prop del sanitari núm. 8, i per a la reparació i manteniment de les
instal·lacions i l’enjardinament de l’entorn; d’acord amb la documentació
presentada. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la
correcta destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb
l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un
aval de 3.553 € per garantir que es refaran els elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per les obres; c) Cal obtenir el vist-i-plau de FecsaEndesa pel que fa a l’afectació de les línies elèctriques; d) Els Mòbil-homes
es connectaran a la xarxa general existent; e) Cal avisar als serveis tècnics
municipals a l’inici i a la finalització de les obres; f) Per al càlcul del
corresponent impost sobre les construccions, instal·lacions i obres i de la
corresponent taxa per a la tramitació de la present llicència, es tindrà en
compte un pressupost de 9.000 € per a cada mòbil-home.
Expedient núm. 48/2010.- A Càmping Car, S.A. per a la substitució al
Càmping La Ballena Alegre de divuit (18) antics mòbil-homes, tot afegint-hi la
instal·lació de 10 (10) mòbil-homes nous (Total: 28 nous mòbils homes) a la
zona situada a la part central del càmping, en direcció Sud, prop del sanitari
núm. 5, i per a la reparació i manteniment de les instal·lacions i
l’enjardinament de l’entorn; d’acord amb la documentació presentada.
Condicions: a) Cal aportar la fitxa tècnica sobre la reacció del foc en cas
d’incendi; b) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança
municipal per a la gestió de runes i terres; c) Cal presentar un aval de 3.553 €
per garantir que es refaran els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per les obres; d) Cal obtenir el vist-i-plau de Fecsa-Endesa pel
que fa a l’afectació de les línies elèctriques; e) Els Mòbil-homes es
connectaran a la xarxa general existent; f) Cal avisar als serveis tècnics
municipals a l’inici i a la finalització de les obres; g) Per al càlcul del
corresponent impost sobre les construccions, instal·lacions i obres i de la
corresponent taxa per a la tramitació de la present llicència, es tindrà en
compte un pressupost de 9.000 € per a cada mòbil-home.
Expedient núm. 59/2010.- Al Sr. Josep Costa Serradell per a l’obertura
d’una porta interior i el tancament d’una altra a l’habitatge situat al carrer
XXXXXX núm. XX. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per
garantir la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord
amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar
un aval de 250,30 € per garantir que es refaran els elements d’urbanització
que puguin resultar malmesos per les obres.
Extrem núm. 60/2010.- Al Sr. Joan Gelabertó Sans per a la construcció
d’una piscina a l’habitatge situat al Carrer XXXXX núm. X. Condicions: a)
Cal aportar una fiança de 300,51 € per garantir la correcta destinació dels
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residus de construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança municipal per a la
gestió de runes i terres; b) Cal presentar un aval de 250,30 € per garantir que
es refaran els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les
obres.

Extrem cinquè.- Aprovació del Pla de seguretat i salut corresponent a les
obres 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

Atès que per part del contractista adjudicatari de les obres de construcció 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 ha estat
elaborat el Pla de seguretat i salut corresponent a aquesta obra; i
Atès que per part de l’arquitecta tècnica municipal Sra. Lurdes Moret
Guillamet, en la seva qualitat de coordinadora de seguretat i salut de les
obres, ha estat informada favorablement l’aprovació d’aquest Pla, segons
estipula l’article 7.2 del RD 1627/97, tenint en compte que ha estat redactat a
partir de les previsions contingudes en l’Estudi de seguretat i salut;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut corresponent a les obres 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,
presentat per l’empresa adjudicatària d’aquestes obres Obres Pirinaiques,
S.L.
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 sisè.- Acord de nomenament del Coordinador de Seguretat i Salut
del Projecte de regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet,
Girona i un tram del Carrer del Carme
La Junta de Govern Local, a proposta de l’empresa ABM Build, S.L. a qui
s’encomanà la direcció i la coordinació de seguretat i salut de l’obra Projecte
de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del
Carrer Carme de Sant Pere Pescador, per acord de la Junta de Govern Local
de data 4 d’agost d’enguany, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable
de la totalitat dels assistents:
Primer.- Nomenar l’Arquitecte tècnic Sr. Jaume Valentí Santiago, amb núm.
de col·legiat 1178, com a coordinador de seguretat i salut de l’obra Projecte
de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del
Carrer Carme de Sant Pere Pescador.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’anterior acord.

6

Extrem setè.- Aprovació del Pla de seguretat i salut corresponent a les
obres del Projecte de Seguretat i Salut del Projecte de regeneració
urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer del
Carme
Atès que per part del contractista adjudicatari de les obres de construcció del
Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un
tram del Carrer Carme de Sant Pere Pescador ha estat elaborat el Pla de
seguretat i salut corresponent a aquesta obra; i
Atès que per part de l’arquitecte tècnic Sr. Jaume Valentí Santiago, en la
seva qualitat de coordinadora de seguretat i salut de les obres, ha estat
informada favorablement l’aprovació d’aquest Pla, segons estipula l’article 7.2
del RD 1627/97, tenint en compte que ha estat redactat a partir de les
previsions contingudes en l’Estudi de seguretat i salut;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut corresponent a les obres
corresponents al Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del
Portalet, Girona i un tram del Carrer Carme de Sant Pere Pescador, presentat
per l’empresa adjudicatària d’aquestes obres CINPA, S.A.
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 vuitè.- Acord per a la retirada d’un gual permanent al Sr. Josep
Maria Bibiloni Badosa al Carrer Sant Antoni núm. 14
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Josep Maria Bibiloni Badosa (R.E. núm.
2939/2010) per tal que li sigui retirat un gual permanent que tenia concedit
per a l’entrada i sortida de vehicles al garatge de la seva propietat situat al
Carrer Sant Antoni núm. 14 , i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana el
Sr. Bibiloni;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Sr. Josep Maria Bibiloni Badosa la retirada del gual
permanent que tenia concedit per a l’entrada i sortida de vehicles al garatge
de l’immoble situat al Carrer Sant Antoni núm. 14.
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.- Concessió a l’Arquitecta tècnica Sra. Lurdes Moret d’un
ajut econòmic per a la matrícula a un curs sobre execució i control
d’urbanitzacions, organitzat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes tècnics i
aparelladors
Atesa la sol·licitud formulada per la Sra. Lurdes Moret Guillamet, Arquitecta
tècnica assessora municipal, per tal que li sigui atorgat un ajut econòmic per
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a la matrícula del curs d’execució i control d’urbanitzacions, organitzat pel
Col·legi Oficial d’Arquitectes tècnics i aparelladors; i
Atès que s’ha estimat la procedència i l’interès en col·laborar per a la
formació del personal municipal;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Sra. Lurdes Moret Guillamet un ajut de 90 € (Noranta
euros) corresponent al 50% del cost de la matrícula al curs d’execució i
control d’urbanitzacions, organitzat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes tècnics i
aparelladors de Girona.
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 per a l’ampliació de l’horari laboral de la Sra.
Touatia El Hadad, netejadora d’edificis municipals
Atesa la necessitat de portar a terme la neteja del pavelló municipal d’esports;
i Atès que s’ha vist la conveniència que aquesta tasca sigui portada a terme
per part de la Sra. Touatia El Hadad, la qual desenvolupa actualment les
tasques de netejadora de l’edifici de la Casa consistorial i dels vestuaris del
camp municipal d’esports;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Ampliar l’horari laboral de la Sra. Touatia El Hadad, netejadora
d’edificis municipal adscrita a la plantilla de personal laboral d’aquest
Ajuntament, fins a completar-la en la seva totalitat, als efectes que pugui
portar a terme els treballs de neteja del nou edifici del pavelló poliesportiu.
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.- Aprovació de despeses
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’acord d’aprovar les factures que es relacionen a continuació:
Proveïdor/Concepte
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, TALLER MEMORIA
REGISTRE DE LA PRIETATAT DE FIGUERES. BUSQUES JULIOL
REGISTRE DE LA PRIETATAT DE FIGUERES. BUSQUES AGOST
ENDESA, POL: 40037310545 PAVELLO
ENDESA, POL: 40034125154 4 VENTS
PROMOCIONS PORT, 1000 U CENDRERS PLTJA
CARVERD JARDINS SC, ENJARDINAMENT PARKING RIU
EVA PIBERNAT BARRAGAN, VIATGE GIRONA 24-09-2010
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR MES D'AGOST
AQUALIA, CAMIO RATA PLUVIALS

Import
441,44 €
804,56 €
626,56 €
380,00 €
18,22 €
27,87 €
380,34 €
16,15 €
476,72 €
1.026,60 €
20,50 €
29.598,16 €
225,16 €
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AQUALIA, CAMIO RATA CTRA DE TORROELLA FLUVIA
900,63 €
CEPSA, GAS 4 VENTS
10,70 €
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES SETEMBRE
12.577,31 €
RETOLS EMPORDA, RETOLACIO 2 VIDRIERES PAVELLO
363,44 €
VODAFONE TELEF AJUNTAMENT DEL 15-08 A 14-09-2010
400,46 €
CANON, ORDINADOR I MONITOR PAVELLO
855,80 €
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA NISSAN
102,22 €
FECSA ENDESA, POL: 40035353878 ENLLUMENAT CAMP DEL CLOS
956,86 €
ENDESA, POL: 40034613961 BOMBA RAJOLERIA
71,33 €
ARIDS CURANTA, SORRA CAMP DE FUTBOL
680,62 €
ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENATSECTOR BON PREU
127,92 €
ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C SANT ANTONI
14,51 €
ENDESA, POL: 40034125154 4 VENTS
32,19 €
ENDESA, POL: 401680244 BOMBA MAS SOPES
782,82 €
ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA
310,25 €
JAUME ISACH SALA, MARC PORTA FUTBOL
361,08 €
ENDESA, POL: 401656635 BOMBA AIGUA C ALBERA
1.970,49 €
VODAFONE, TELEFONS AJUNTAMENT DEL 14-08 A 14-09-2010
644,65 €
PINTURES ROIG, PINTAR CASAL CULTURAL
2.522,68 €
COPI OLOT, MANTENIMETN FOTOCOPIADORA AR 5316
3,28 €
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U
150,54 €
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR TECNICS
25,32 €
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR TECNICS
600,20 €
COPI OLOT, MANTENIMETN FOTOCOPIADORA DISPENSARI
12,00 €
BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER VESTUARIS CAMP DE FUTBOL
885,00 €
BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER VESTIDORS I BAR CAMP FUTBOL
1.451,40 €
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA MAQUINARIA I NISSAN
459,47 €
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA SETEMBRE
162,25 €
ENDESA, POL. 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLES
106,11 €
VODAFONE, TELEFONS AJUNTAMENT DEL 14-08 A 14-09-2010
43,07 €
RAMON PAGES, REPARACIO BANCS BON RELAX
464,38 €
CAMOS I FILLS SL, ALARMA PAVELLO
761,10 €
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA EXTRA RESIDUS JULIOL 2010
4.883,11 €
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA EXTRA MES D'AGOST 2010
2.587,90 €
GROS MERCAT, MATERIAL AJUNTAMENT I FUTBOL
161,29 €
CARME VICH PASCUAL, HONORARIS ARQUITECTE SETEMBRE
1.615,56 €
ACTIESCOLA, LUDOTECA MES DE SETEMBRE
4.565,70 €
JOAN PLANAS SLU, REPARACIO VARIES MAQUINARIA
128,55 €
COPI OLOT, FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA
1.050,20 €
COPI OLOT, FOTOCOPIADORA PAVELLO
1.050,20 €
ENDESA, POL. 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
41,19 €
XALOC, CURS SECRETARI PLANEJAMENT URBANISTIC
25,00 €
ENDESA, POL: 40035153006 DEPURADORA MAS SOPES
579,37 €
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PANY AJUNTAMENT
151,28 €
JOAN ANDRE FUSTER SL, REPARA FINESTRE CONSULTORI
372,31 €
JOAN BIGAS LLOBET, ASSESSORAMENT LABORAL
212,40 €
UNIVERSAL GAS, GAS PAVELLO
47,41 €
SERVEIS 95 SL, TELEFON BRIGADA- DVD
172,50 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,15 hores.
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L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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