Ref. 21/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 2 de novembre 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, en qualitat d’oient, la regidora Sra. Marina Barceló
Fàbrega.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió del
dia 19 d’octubre de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 19
d’octubre de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Acord de concessió d’una subvenció als Marxaires del
Baix Fluvià i d’una bestreta al Club de Futbol Sant Pere
Atesa la voluntat del nostre Ajuntament de col·laborar econòmicament amb
les associacions i clubs esportius per tal que puguin portar a terme les
activitats que programen;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’associació Marxaires del Baix Fluvià una subvenció
addicional econòmica de 320 € (Tres-cents vint euros) per al pagament de les
despeses extraordinàries ocasionades amb motiu d’una activitat programada
amb motiu de la celebració del vint-i-cinquè aniversari de la creació d’aquesta
associació.
Segon.- Atorgar al Futbol Club Sant Pere Pescador una subvenció de 2.000 €
(Dos mil euros) en concepte d’avançament respecte a l’ajut anual que els
correspondrà durant l’exercici econòmic de 2011.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’anterior acord.

Extrem tercer.- Programació i contractació d’actuacions per a la Festa
Major de Sant Sebastià
La Junta de Govern Local, atesa la proposta formulada per l’Alcalde per a la
programació de les actuacions musicals i teatrals de la Festa major de Sant
Sebastià de 2011, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Primer.- Contractar les actuacions que es relacionen a continuació per als
dies i d’acord amb els preus que també s’especifiquen:

Dia
20/01/2011
21/01/2011
22/01/2011
22/01/2011
23/01/2011

Actuació de:
Els Montgrin’s (ofici, concert i ball de vetlla)
Cia. Teatral Xuriguera i Faixedas (*)
Grup Els Màgics (ball)
El Sindicato del Riff (ball)
Àngel Daban (animació infantil)

Preu (IVA inclòs)
7.080 €
2.950 €
3.068 €
4.062 €
472 €

(*) Presentaran l’espectacle No som res. El taquillatge es distribuirà de la manera següent:
80% per a la companyia i 20% per a l’Ajuntament. El preu de l’entrada serà de 15 €, i de 12
€ per a les entrades que s’adquireixin anticipadament.

Segon.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’anterior acord.
Extrem quart.- Acord per a l’acolliment del Sr. David Lagresa Silvestre
com a treballador en pràctiques per a la realització de tasques de
comunicació institucional i corporativa del consistori
Atesa la sol·licitud formulada pel Sr. David Lagresa Silvestre, alumne de la
Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, per tal que pugui portar a
terme pràctiques de la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques al
nostre Ajuntament, d’acord amb el Pla de Treball que s’estableixi; i
Atès que s’ha valorat la conveniència que el Sr. Lagresa pugui realitzar les
funcions pròpies d’una àrea de Premsa, sobretot les relacionades amb la
comunicació institucional i corporativa de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador; i, en concret, les que tinguin a veure amb el buidat de notícies
sobre Sant Pere Pescador a la premsa, l’anàlisi del contingut de les notes de
premsa, cartes, circulars i bans municipals als veïns, la redacció del full
d’informació municipal Infoservei i el butlletí municipal La Gola, etc.;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Acollir al Sr. David Lagresa Silvestre, alumne de la Facultat de
Turisme de la Universitat de Girona (Llicenciatura de Publicitat i Relacions
Públiques), per tal que realitzi les pràctiques dels seus estudis a l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador, d’acord amb el Pla de Treball que s’estableixi amb
aquesta Universitat, el qual consistirà essencialment en la realització per part
d’aquest estudiant de les tasques pròpies de l’àrea municipal de premsa.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’anterior acord.

Extrem cinquè.- Sol·licitud del Sr. Adrià Gasau Saló per perllongar
l’activitat de terrassa del Bar La Placeta de la Muralla durant la
temporada d’hivern
Atès que per part del Sr. Adrià Gasau Saló ha estat sol·licitada al nostre
Ajuntament (R.E. núm. 3473/2010) una autorització per perllongar l’ocupació
de la via pública amb un entarimat, taules i cadires davant del Bar-restaurant

La Placeta de la muralla, situat al Carrer del Mar núm. 15, durant la
temporada d’hivern, tot col·locant, a més unes estufes exteriors;
La Junta e Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Sr. Adrià Gasau Saló perquè porti a terme l’ocupació de
la via pública amb un entarimat, taules i cadires davant del Carrer del Mar
núm. 15 (Bar-restaurant La placeta de la muralla) en el transcurs de la
temporada d’hivern, d’acord amb el mateixa superfície autoritzada durant la
temporada d’estiu.
Segon.- Assenyalar al Sr. Gasau que el tipus i model d’estufes exteriors que
vol col·locar a aquesta superfície d’ocupació de la via pública hauran
d’obtenir el vist-i-plau previ dels serveis tècnics municipals per tal que
aquests puguin valorar la seva adequació mediambiental i, a la vegada,
perquè mantinguin una unitat estètica respecte a les de les altres ocupacions
de via pública que puguin autoritzar-se durant la temporada d’hivern.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’anterior acord.

Extrem sisè.- Sol·licitud relativa a l’establiment d’una parada del servei
de taxi al costat de la parada de l’autobús
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Edgar Moris Menor (R.E. núm.
3452/2010), titular d’una llicència municipal de taxi, per tal que sigui fixada
una parada per a vehicles de taxi al costat de la marquesina corresponent a
l’aturada de la línia regular d’autobús (Carrer Delícies); i
Atès que s’ha valorat la conveniència del canvi d’ubicació de la parada de
taxi, tenint en compte, a més, que les obres de remodelació urbana del Carrer
Verge del Portalet i del Carrer del Carme comportaran una gran dificultat per
mantenir la ubicació actual de la parada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Assenyalar una parada per als serveis de taxi amb llicència
municipal al Carrer Delícies, al costat de la parada de la línia regular
d’autobús, a l’indret on els serveis tècnics municipals estimin com a més
adient.
Segon.- Autoritzar al Sr. Edgar Moris Menor, titular d’una llicència municipal
de taxi, perquè col·loqui en aquest aturada un rètol amb el nom i número de
telèfon del seu servei de taxi, de les mateixes característiques del que té
actualment col·locat a la parada del Carrer del Carme.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’anterior acord.
Extrem setè .- 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.
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. 67/2010.- Al Sr. Benet Roig, en representació de la
Comunitat de veïns del C/ Provença núm.1, per pintar la façana de
l’immoble situat al Carrer Provença núm. 1. Condicions: a) Cal presentar un
aval de 250,30 € per garantir que seran refets els elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per les obres; b) En el supòsit que es munti una
bastida fixa, caldrà avisar als serveis tècnics municipals per tal d’obtenir el
vist i plau i, a la vegada, sol·licitar la corresponent autorització per a
l’ocupació de la via pública.
Expedient núm. 68/2010.- A Blue Moser, S.L. per a l’ampliació de la caseta
de motor situada al Mas Martinet (Camí de la gola). Condicions: a) Cal
presentar un aval de 250,30 € per garantir que seran refets els elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres; b) Cal presentar
un aval de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus d’enderroc i
construcció, d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i
terres; c) L’ús de la caseta únicament pot consistir en la guarda de les eines
del camp o del motor per regar, és a dir, només pot tenir un ús agrícola; d)
Les mesures màximes de la caseta seran de 3 x 2 metres i de 2,5 metres
d’alçada.
Expedient núm. 70/2010.- Al Sr. André Gaston Gauquié per a la reforma de
la tanca de la parcel·la situada a l’xxxxxxxxxxxxxx núm. Xx de la
xxxxxxxxxxxxxxx. Condicions: a) Cal presentar un aval de 250,30 € per
garantir que seran refets els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per les obres; b) Cal presentar un aval de 120 € per garantir la
correcta destinació dels residus d’enderroc i construcció, d’acord amb
l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; c) La tanca ha de tenir
una alçada màxima d’1,80 metres i es podrà fer amb material massís fins a
una cota màxima d’un metre per damunt de la vorera o del terreny, i
s’acabarà amb reixa, tel·la metàl·lica o vegetació d’arbust; d) No s’admeten
els elements punxants, o que puguin provocar ferides a les persones o
animals.
Expedient núm. 71/2010.- Al Sr. Florenci Bosch Soler per a la substitució
d’un tram de la coberta de l’immoble situat a xxxxxxxxxx núm. xx. Condicions:
a) Cal presentar un aval de 250,30 € per garantir que seran refets els
elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres; b) Cal
presentar un aval de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus
d’enderroc i construcció, d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de
runes i terres.

Extrem vuitè.- Concessió d’un gual permanent al Sr. Lluís Colomer Mora

Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Lluís Colomer Mora (R.E. núm.
2708/2010) per tal que li sigui concedit un gual permanent per a l’entrada i
sortida de vehicles al garatge de la seva propietat situat al Carrer xxxxxx
núm. xx, i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana el
Sr. Colomer;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. Lluís Colomer Mora el gual permanent de vehicles
per a l’entrada al garatge de l’immoble situat al Carrer xxxxx núm. xx.
Segon.- Liquidar al Sr. Colomer les taxes que corresponguin a aquesta
concessió, d’acord amb el que estableixi la corresponent Ordenança Fiscal.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem novè.- Sol·licitud de la Sra. Vera Borges per a una llicència sense
sou
Atès que per part de la Sra. Vera Sandra Borges Silva, contractada
laboralment en qualitat de netejadora d’edificis municipals, ha estat sol·licitat
a aquest Ajuntament (R.E. núm. 3525/2010) que li sigui concedida una
llicència per assumptes propis, sense cap retribució, des de la data del 20 de
desembre de 2010 fins al 7 de gener de 2011;
Atès el que disposa l’article 149, 2 del Reglament del personal al servei de les
entitats locals (Decret 214/1990, de 30 de juliol) pel que fa a aquesta
modalitat de llicència; i
Atès que no existeixen necessitats del servei que impedeixin la concessió
d’allò que sol·licita la Sra. Borges;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Vera Sandra Borges da Silva una llicència per a
assumptes propis, sense retribució, per al període comprès entre el 22 de
desembre de 2010 i el 7 de gener de 2011.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.

Extrem desè.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 del Projecte de
Llar d’infants
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 2 corresponent a
l’obra de construcció de la Llar d’infants, la qual ha estat presentada per
l’empresa constructora Arcadi Pla, SA. i conformada pel Tècnic Director de
les mateixes Sr. Ovidi Alum Gelabert, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent al projecte de
construcció de la Llar d’infants de Sant Pere Pescador, la qual importa un
total de 24.941,74 € (Vint-i-quatre mil nou-cents quaranta-un euros amb
setanta-quatre cèntims).

Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem onzè.- Acord per a l’adquisició d’un nou ordinador per a
Secretaria
La Junta de Govern Local, a la vista dels pressupostos presentats, adopta el
següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Adquirir a Canon Business Center Girona un ordinador marca Fujitsu
Esprimo E3721 per tal destinar-lo a la Secretaria municipal, pel preu de 678 €
(Sis-cents setanta-vuit euros), + IVA.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem dotzè.- Resolució del recurs de reposició interposat per la Sra.
Anna Maria Arnay Sellés en contra de la liquidació de la taxa per
concessió de la llicència de la piscina d’ús públic del Mas Joncar
Atès que per part de la Sra. Anna Maria Arnay Sellés ha estat presentat a
aquest Ajuntament un recurs de reposició (R.E. núm. 3554/2010) en contra
de la liquidació de la taxa de 833,10 € corresponent a l’atorgament de la
llicència per exercir l’activitat de piscina d’ús públic al Camí del Joncar s/núm.
(Mas Vidal), atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de
juliol de 2010;
Atès que la Sra. Arnay, al seu recurs, al·lega: a) Que a la liquidació de la taxa
hi consta que la llicència ha estat tramitada com un Annex II.1, mentre que a
l’expedient de concessió de la llicència d’activitat hi consta la qualificació com
a Annex II.2; i b) Que no correspondria tramitar un expedient per a la
concessió d’una llicència d’activitat de piscina d’ús públic en un supòsit en
què ja es disposa d’una llicència general per a l’exercici de l’activitat de
turisme rural;
Atès que, efectivament, s’ha comprovat que a la liquidació de la taxa,
notificada a la Sra. Arnay, hi consta erròniament que la llicència ha estat
qualificada com a Annex II.1; i
Atès que, d’acord amb els informes tècnics i sectorials que figuren a
l’expedient, per a l’exercici d’una activitat de piscina d’ús públic calia
l’obtenció prèvia de la corresponent llicència, d’acord amb el que establia
l’aleshores vigent Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de
l’administració ambiental, i l’Annex II.2 del Decret 136/1999, de 18 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Estimar en part el recurs de reposició presentat per la Sra. Anna
Maria Arnay Sellés en contra de la liquidació de la taxa corresponent
l’atorgament de la llicència per exercir l’activitat de piscina d’ús públic al Camí
del Joncar s/núm. (Mas Vidal), atorgada per acord de la Junta de Govern
Local de data 21 de juliol de 2010; i, en aquest sentit:

a) Procedir a la rectificació de la liquidació de la taxa, de tal manera que
hi consti que la llicència d’activitat ha estat tramitada com a Annex II.2,
enlloc de l’Annex II.1 que hi figura.
b) Mantenir l’import de la taxa liquidada (833,10 €), tenint en compte que
per a l’exercici d’aquesta activitat calia el previ tràmit de la
corresponent llicència, com a Annex II.2, per al qual l’Ordenança Fiscal
núm. 5 d’aquest Ajuntament estableix l’esmentada taxa.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem tretzè.- Acord per a la contractació de personal de neteja
Atès que la Sra. Touatia El Haddad, contractada laboralment pel nostre
Ajuntament en qualitat de netejadora d’edificis municipals, iniciarà el seu
període a partir del proper 3 de novembre; i
Atès que és necessària la seva substitució temporal durant aquest període;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar laboralment a la Sra. Souad Soussi, amb NIE núm.
Xxxxxxxxxxxxx , per a la substitució de la Sra. Touatia El Haddad durant el
seu període de vacances anuals, a partir del 3 de novembre de 2011.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem catorzè.- 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
FUNDICIO DUCTIL BENITO, 2 APARCABICIS
ACTIESCOLA, LUDOTECA OCTUBRE 2010

Import
214,29 €
4.565,70 €

KIMI-RED, ACTISUELO DEPENDENCIES MUNICIPALS

580,56 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, VIDRE ESCOLA

186,64 €

LLOGATER, LLOGUER MAQUINA NETEJA PAVELLO

268,80 €

ESTEVE NATUR SL, MATERIAL ENJARDINAMENT

242,57 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, PORTA DISPENSARI-CLAUS JUBILATS

151,93 €

SETMANARI L'EMPORDA, ANUNCI SELECCIO CAP BRIGADA

141,60 €

FORMIGONS CURANTA, FORMIGO PARED PL MERCAT

999,46 €

JAUME POCH CARBO, CRISANTEMS I PENSAMENTS CEMENTIRIS 2010

481,41 €

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
ENDESA, POL: 40034644941 SERV SOCIALS

9,25 €
52,49 €

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

220,08 €

ENDESA, POL: 40034172384 BOMBA CLUB NAUTIC

123,55 €

ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

29,87 €

ENDESA, POL.: 40034331420 DISPENSARI MÈDIC

226,76 €

ENDESA, POL: 40034125644 FONT C. CARME
ENDESA, POL. 40034125469 ESCOLES
VODAFONE, TELEF DEPENDENCIES MUNICIPALS

21,92 €
144,96 €
47,74 €

CALCULARQUITECTONIC, CALCUL PILARS I JASSERA VESTIDORS CAMP FUTBOL

1.424,89 €

INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT AGOST

2.601,22 €

JOAN ANDREU FUSTER REPARACIONS PAVELLÓ

300,76 €

MONTSERRAT CLOS ROCA, IOGA OCTUBRE

368,00 €

SONJA KAUFMAN, TAIXI MES D'OCTUBRE

540,00 €

YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, MANTENIMENT I TONIFICACIÓ OCTUBRE

368,00 €

M JOSE BUENO CUADORS, FUNKY PAVELLO OCTUBRE

150,00 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO

76,25 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL CASAL D'AVIS

24,84 €

MATERIALS SANT PERE SL, COPIES CLAUS

10,77 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL MUR FORMIGO MERCAT

2.606,74 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA DEL 01 A 15 OCTUBRE

404,75 €

MATERIALS SANT PERE SL, PARED PL MERCAT

82,07 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL MAGATZEM C. CIVIC

141,60 €

FRAQUE SL, DRAPS I BOSSES ESCOMBRARIES NETEJA

20,07 €

BELTRAN RAMIREZ, AIGUA ESCOLA

84,08 €

UNIVERSAL GAS, CONSUL GAS SET OCT PAVELLO

226,35 €

SERSALL 95 SL, CAMIO RSU SETEMBRE

2.700,19 €

JAUME POCH CARBO, PENSAMENTS I CRISANTEMS CEMENTIRI 2009

420,66 €

VODAFONE, TELEF DEPENDENCIES MUNICIPALS

418,64 €

VODAFONE, TELEF DEPENDENCIES MUNICIPALS

705,90 €

JAUME POCH CARBO, MATERIAL ENJARDINAMENT

1.219,46 €

CARVERD JARDINERS SC, TREBALLS CTRA TORROELLA

1.065,54 €

AD LANTE S. DE MARKETING SL, SUSCRIPCIO LONEY PLANET BIBLIOTECA
MORTERS SAN JULIA SL, SAC FORMIGO

53,45 €
8,92 €

ENDESA, POL. 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES

545,68 €

ENDESA, POL: 40034300506 ENLLUMENAT MAS SOPES

477,40 €

ENDESA, POL:40034124510 MOTOR C SANT ANTONI

15,69 €

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

326,32 €

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

52,19 €

ENDESA, POL: 400324121014 ENLLUMENAT CARRER GIRONA

184,78 €

ENDESA, POL: 400346889 ENLLUMENAT BON PREU

158,65 €

ENDESA, POL: 40034613961 BOMBA RAJOLERIA

108,24 €

ENDESA, POL: 40037310545 PAVELLO

449,25 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,45 hores.

L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí Deulofeu

Josep Maria Cortada Puig

