Ref.: 22/2010

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 16 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).
Excusen la seva absència el Tinent d’Alcalde Sr. Pere Girbent Serra i la
regidora Sra. Marina Barceló Fàbrega, en qualitat d’oient.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió del
dia 2 de novembre de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 2 de
novembre de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord per a l’adquisició de fil lluminós per il·luminació
nadalenca
La Junta de Govern Local, a la vista dels diversos pressupostos sol·licitats per
a l’adquisició de fil lluminós destinat a la decoració viària nadalenca, adopta el
següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Adquirir a l’empresa Ilcovia Barcelona, S.L. (Adornos Viada) un rotlle
de mànega de llum (microbombeta) de 50 metres, color vermell, i un altre rotlle
de mànega de llum (microbombeta) de 50 metres, color groc, per a la
il·luminació nadalenca viària del nostre municipi, pel preu de 832,14 € (Vuitcents trenta-dos euros amb catorze cèntims), IVA i transport inclosos.
Segon.- Autoritzar l’alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem tercer.- Acord per la comanda de jardineria i per als treballs de
col·locació de la mateixa a la zona del Grup d’habitatges Quatre Vents
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat d’adquirir arbrers i arbusts i de
portar a terme treballs de jardineria a la zona verda de l’entorn del grup
d’habitatges Quatre Vents de la Carretera de Castelló d’Empúries, adopta el
següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Encomanar a l’empresa Carverd Jardins, S.C. l’adquisició dels arbres,
arbusts i gespa, i la realització dels treballs necessaris a l’enjardinament de la
zona verda del parterre que llinda amb la carretera a Castelló d’Empúries, a
l’entorn de la comunitat d’habitatges Quatre Vents, pel preu de 916,86 € (Noucents setze mil euros amb vuitanta-sis cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar l’alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem quart.- Concessió de llicències 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 acabar-les;
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·licitar-se la
corresponent autorització municipal amb una antelació mínima de 10 dies
respecte a la data d’inici de l’ocupació.
Expedient núm. 58/2010.- a Càmping Car, S.L. per a la substitució d’una
coberta de l’edifici de sanitaris (sanitari núm. 4) situat a la part central el
càmping La Ballena Alegre 2 . Condicions: a) La coberta de fibrociment haurà
d’ésser enderrocada per una empresa especialitzada; b) Cal presentar un aval
de 1.066 € per garantir que seran refets els elements d’urbanització que puguin
resultar malmesos per les obres; c) Cal presentar un aval de 1.500 € 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. Per tal de recuperar
l’aval, un cop finalitzada l’obra, caldrà presentar el comprovant conforme s’han
gestionat els residus de fibrociment en un abocador autoritzat; d) Únicament
s’autoritzen obres de conservació, millora i manteniment d’aquesta instal·lació i,
per tant, les obres es faran d’acord amb els plànols presentats i qualsevol
modificació del projecte haurà de comunicar-se als serveis tècnics municipals;
e) S’haurà d’avisar als serveis tècnics municipals a l’inici i al final de l’obra; f)
Hauran d’aportar-se els plànols dels panells solars.
Expedient núm. 69/2010.- A Brecomar, S.L. per a la construcció al carrer
Doctor Narcís Ciurana núm. 14 (part posterior de la parcel·la que actualment
ocupa l’activitat anomenada Materials Sant Pere) d’una nau industrial de planta
baixa i planta pis, de 72 x 60 metres, separada 4 metres respecte les finques
veïnes i 8 metres respecte el camí vell de Vilamacolum. Condicions: a) Cal
presentar un aval de 3.553 € per garantir que seran refets els elements
d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres; b) Cal presentar un
aval de 10.418,82 € 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.
Per tal de recuperar l’aval, un cop finalitzada l’obra, caldrà presentar el
comprovant conforme s’ha realitzat la gestió correctament; c) Abans de l’inici de
les obres: c.1) Caldrà avisar als serveis tècnics municipals, c.2) Qualsevol
ocupació o obstrucció de la via pública, prevista per a l’execució de les obres,
haurà de comunicar-se prèviament a l’Ajuntament per a la seva autorització; d)
Haurà de sol·licitar-se llicència municipal per a obres menors en el supòsit que
vulgui executar-se un pou, connectar amb la xarxa de clavegueram o similars;
e) Qualsevol modificació del projecte que comporti un canvi substancial
d’aquest haurà de comunicar-se a l’Ajuntament.
Expedient núm. 72/2010.- Als Srs. Narcís Puig Masset i Josep Maria Saló
Pujol per a la construcció d’una caseta per a motor i eines agrícoles, i
posteriorment una tanca, a la parcel·la núm. 215 del Polígon 4 del Cadastre
Béns Immobles de naturalesa rústica. Condicions: a) La caseta no podrà ser
superior a les mesures de 2 x 3 metres en planta i 2,5 metres d’alçada; b) La
caseta únicament podrà destinar-se a l’emmagatzement d’eines del camp i per
als motors agrícoles; c) 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. Per tal de recuperar l’aval, un cop
finalitzada l’obra, caldrà presentar el comprovant conforme s’ha realitzat la
gestió correctament; d) Haurà de construir-se, en primer lloc, la caseta i,
posteriorment, la tanca perquè pugui donar-se compliment a l’article 230 del Pla
General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador que estableix que “No
s’admet la construcció de tanques que delimiten les finques tret que siguin per
a la protecció de construccions o instal·lacions específiques degudament
autoritzades”; e) La tanca s’ha de construir de manera que no agredeixi el medi
rural i, en tot cas, es realitzarà amb material calat, filferro o similar, amb una
alçària màxima d’un metre vuitanta centímetres (1,80 m); f) La tanca no podrà
tenir cap part inferior d’obra, ni ser opaca.
Expedient núm. 73/2010.- Al Sr. Joan Vilà Sarquella per enrajolar, obrir una
finestra i altres obres menors a l’immoble situat al Carrer XXXXX núm. X.
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. Per tal de recuperar l’aval, un cop finalitzada l’obra, caldrà
presentar el comprovant conforme s’ha realitzat la gestió correctament.
Expedient núm. 74/2010.- A la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya per a la segregació d’una superfície de terreny de
20.088 m2 (vint mil vuitanta-vuit metres quadrats) de la finca anomenada forest
de les Riberes del Riu Fluvià, propietat de la Generalitat de Catalunya, amb
número de referència cadastral 17187A090090010000IP i inscrita amb el número
de finca 2.359 en el Registre de la Propietat de Figueres, al tom 2067, llibre 42,
foli 87, inscripció segona. La finca segregada afrontarà: Pel nord, amb les
parcel·les
cadastrals
6806605EG0760N0001XA,
6906901EG0760N001DA,
6906902EG0760N0001DA, 6906902EG0760N0001XA, 6906903EG0760760N0001IA,
6906903EG0760N0001IA, i la resta de finca matriu (17187A090090010000IP); per

l’oest, sud i est, amb la resta de la finca matriu. Condicions: En el supòsit que la
finca matriu estigui gravada amb càrregues o servituds, caldrà respectar-les a
la finca segregada.
Expedient núm. 75/2010.- Al Sr. Lluís Saló Casagran per a la construcció
d’una caseta per a motor i eines agrícoles, de 2 x 2 metres de superfície, a la
parcel.la núm. 309 del Polígon 1 del Cadastre Béns Immobles de naturalesa
rústica. Condicions: a) La caseta no podrà ser superior a les mesures de 2 x 3
metres en planta i 2,5 metres d’alçada; b) La caseta únicament podrà destinarse a l’emmagatzement d’eines del camp i per als motors agrícoles; c) 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. Per tal de recuperar l’aval, un cop finalitzada l’obra, caldrà
presentar el comprovant conforme s’ha realitzat la gestió correctament.
Expedient núm. 76/2010.- A Hotel Mas Gusó, S.L. per a la reforma de la cuina
del bar-restaurant situat al Mas Gusó (Carretera d’Empúries s/núm.)
Condicions: 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. Per tal de recuperar l’aval, un cop finalitzada l’obra,
caldrà presentar el comprovant conforme s’ha realitzat la gestió correctament.

Extrem cinquè.- Aprovació de la certificació núm. 1 del Projecte de
regeneració urbana del Carrer Verge del Portalet, Girona i una part del
Carrer del Carme
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 1 corresponent a
l’obra de regeneració urbana del Carrer Verge Portalet, Girona i una part del
Carrer del Carme de Sant Pere Pescador, la qual ha estat presentada per
l’empresa adjudicatària CINPA, S.A. i conformada per la Tècnica Directora de
les mateixes Sra. Anna LLena i Cortés, adopta el següent ACORD, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent al Projecte de
regeneració urbana del Carrer Verge Portalet, Girona i una part del Carrer del
Carme de Sant Pere Pescador, la qual importa un total de 16.938,01 € (Setze
mil nou-cents trenta-vuit euros amb un cèntim).
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem sisè.- Aprovació de la certificació núm. 1 del Projecte de
substitució de la xarxa de clavegueram del nucli urbà (Desglossat núm. 1
del Projecte de regeneració urbana del Carrer Verge del Portalet, Girona i
una part del Carrer del Carme)
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 1 corresponent a
l’obra de substitució de la xarxa de clavegueram del nucli urbà (Desglossat
núm. 1 del Projecte de regeneració urbana del Carrer Verge del Portalet,
Girona i una part del Carrer del Carme), la qual ha estat presentada per
l’empresa adjudicatària CINPA, S.A. i conformada per la Tècnica Directora de
les mateixes Sra. Anna LLena i Cortés, adopta el següent ACORD, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent al Projecte de
substitució de la xarxa de clavegueram del nucli urbà (Desglossat núm. 1 del
Projecte de regeneració urbana del Carrer Verge del Portalet, Girona i una part
del Carrer del Carme), la qual importa un total de 24.831,58 € (Vint-i-quatre mil
vuit-cents trenta-un euros amb cinquanta-vuit 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 setè.- Aprovació de la certificació núm. 1 del Projecte 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, a la vista de la certificació núm. 1 corresponent a
l’obra 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 qual ha estat presentada
per l’empresa adjudicatària Obres Pirinaiques, S.L. i informada favorablement
pels serveis tècnics municipals, adopta el següent ACORD, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent al Projecte 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 qual importa un total de
78.962,01 € (Setanta-vuit mil nou-cents seixanta-dos euros amb un cèntim).
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem vuitè.- Acord de sol·licitud al Consell Català de l’Esport d’una
subvenció per a la construcció dels vestidors del camp municipal
d’esports
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 30 d’abril de 2008, adoptà l’acord
d’aprovar el projecte executiu per a la construcció dels vestidors del camp
municipal d’esports,
Atès que el Consell Català de l’Esport, per acord de Govern de data 20 de juliol
d’enguany, ha estat autoritzat a concedir al nostre Ajuntament una subvenció
de 75.000 € per a aquesta actuació;
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 25 d’agost de 2010, ha acordat la
convocatòria del procediment negociat amb publicitat per a l’adjudicació
d’aquestes obres; i
Atesa la petició efectuada en aquest sentit pel Consell Català de l’Esport;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’actuació de construcció dels vestidors del camp municipal
d’esports de Sant Pere Pescador, inclosa a l’Acord de Govern de data 20 de
juliol de 2010, i sol·licitar al Consell Català de l’Esport la concessió d’una
subvenció.
Segon.- Aprovar el sistema de finançament de la subvenció a través de l’Institut
Català de Finances.

Extrem novè.- Acord per a l’adquisició de jardineres a situar davant del
consultori mèdic
La Junta de Govern Local, a la vista dels diversos pressupostos sol·licitats per
l’adquisició de dues jardineres metàl·liques a col·locar davant del consultori
mèdic, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer.- Adquirir a l’empresa Fundició Ductil Benito dues jardineres de fundició
de 1770x600 cms de diàmetre, pel preu de 931 € (Nou-cents trenta-un euros),
IVA exclòs.
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.- Acord per a l’adquisició al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà de llibres de l’edició Olimpiada a Figueres.- 10 anys del somni
més special
La Junta de Govern Local, atesa la proposta formulada per part del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir al Consell Comarcal de l’Alt Empordà deu exemplars de
l’edició Olimpíada a Figueres.-10 anys del somni més especial, al preu de 20 €
cadascun, atès l’ interès d’aquesta publicació i el destí dels ingressos
provinents de la seva venda: La Fundació Tutelar de l’Empordà.
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.- Sol·licitud de la Sra. Cristina Bota per a la concessió d’un
ajut econòmic per a l’activitat de cant coral juvenil
Atesa la sol·licitud efectuada per part de la Sra. Cristina Bota Oliveras (R.E.
núm. 3681/2010) per tal que li sigui atorgada una subvenció econòmica per a
l’activitat de cant de la Coral Juvenil de Sant Pere Pescador, de la qual és
directora; i
Atès l’interès cultural i educador d’aquesta activitat, la qual s’adreça als
alumnes des del cicle superior fins a ESO;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar una subvenció de 300 € trimestrals a la Sra. Cristina Bota
Oliveras per la seva tasca de directora de la Coral Juvenil de Sant Pere
Pescador.
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.- Acord de comanda de diversa senyalització per al nucli
urbà de la població
La Junta de Govern Local, a la vista del pressupost sol·licitat per l’adquisició de
diversa senyalització per al nucli urbà de la nostra població en el marc del
Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un
tram del carrer del Carme i per a la dinamització i promoció comercial i turística
del municipi, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents:
Primer.- Adquirir a l’empresa Senyals GIROD diverses senyalitzacions per al
nucli urbà de la població, pel preu de 30.160 € (Trenta mil cent seixanta euros),
IVA i col·locació inclosos.
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.- 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

Import

LLOGATER, LLOGUER MAQUINA NETEJA PAVELLO 04-11-2010

268,80 €

GRUP CAMOS, CONEXIO ALARMA AJUNAMENT

269,04 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PARED MERCAT

661,57 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PARED MERCAT

685,25 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL REPARA CAMP FUTBOL

203,69 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESTRIS OCTUBRE

976,63 €

CASADEVALL SERRALLERIA, REPARA BARRA PORTERIA ESCOLA

261,78 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES OCTUBRE

12.577,31 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO

36,73 €

MATERIALS SANT PERE SL, PINTURA CEMENTIRI

56,58 €

MATERIALS SANT PERE SL, MERCAT PARED
MATERIALS SANT PERE SL, MANTENIMENT ESCOLA

4,54 €
4,63 €

EMILIANNA, CAIXA PROJECTES

22,25 €

COPI OLOT, TONER IMPRESSORA CANOM LBP 3010

64,69 €

JAUME ISACH SALA, REUBICACIO PORTAFUTBOL-MAGATZEM

177,00 €

TOT COLOR, PINTURA CEMENTIRI

223,09 €

ARIDS CURANTA, MATERIAL OBRA PL MERCAT

364,10 €

TEVECA, ADMISSIO BRANQUES PODA OCUBRE

450,96 €

J. TOURON SA, MATERIAL DISPENSARI MÈDIC

2.938,18 €

J. TOURON SA, MATERIAL DISPENSARI

128,77 €

PAQUITA RIU, NETEJA ESGLESIA

120,00 €

JOAN ANDREU FUSTER, ARMARI RECAPTADOR AJUNTAMENT

390,56 €

CANON, SWITCH SERVIDOR

377,06 €

COPISTERIA ESTEVE, PLOTEJAR PLANOLS I COPIA

77,59 €

PLANAS SLU, LLOGUER MOTOSERRA I RETALLA TANQUES PODA

177,00 €

MAQUINARIA J. PLANAS SL, REPARA MAQUINARIA

155,90 €

BEXBE SERVEIS SLU, 2 VESTUARUS CAMP DE FUTBOL

885,00 €

CECAM, VISITA TECNICA LLAR D'INFANTS

271,40 €

PG SOLUCIONS ESPORTIVES SCP. POSTERS TENIS XARXES BADMINTON

274,50 €

BEXBE SLU, LLOGUER MODULS VESTUARIS I BAR FUTBOL
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADOR AR-M351U

1.451,40 €
64,51 €

COPI OLOT, COPIES NEGRES FOTOCOPIADORA TECNICS

11,12 €

COPI OLOT, COPIES COLOR, FOTOCOPIADORA TECNICS

265,64 €

ARBA SL, PENJADORS PAVELLO

439,71 €

LEONARDO ALBERTO KALNAY CASAS, ESPECTACLE BIBLIOTECA

300,00 €

JOAN ANDREU FUSTER, REPARACIONS TAPES I MOLLES PAVELLO

179,23 €

JOAN ANDREU FUSTER, REPARA PANY PORTA MERCAT

92,04 €

JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGE GIRONA 09-11 I FIGUERES

29,45 €

MAGIC RAUL, ESPECTACLE BIBLIOTECA 11-11-2010

401,38 €

E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA OCTUBRE

683,66 €

GRUP CAMOS, CABLEJAT I PREINSTAL.LACIO ALARMA

147,97 €

ASSESSORIA PAGES SLM IVA 2010

207,94 €

FRAQUE SL, MATERIAL DE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ALARMA AJUNTAMENT
FRAQUE SL, PAPER AIXUGA MANS ESCOLA

283,91 €
17,08 €
113,28 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 ALARMA ESCOLA

30,10 €

CANON, ORDINADOR SECRETARI

901,52 €

SERSALL 95 SL, SERVEIS DE JARDINERIA OCTUBRE

564,30 €

SERSALL 95 SL, VIATGE RESIDUS AMFORA OCTUBRE

168,93 €

INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT SETEMBRE
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR SETEMBRE

6.693,90 €
11.703,36 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,30 hores.
L’ALCALDE
Jordi Martí Deulofeu

EL SECRETARI INTERVENTOR
Josep Maria Cortada Puig

