Ref.: 1/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 11 de gener de 2011
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 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 28 de desembre de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 28 de
desembre de 2010, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.

Extrem segon.- Sol·licitud de la comunitat de propietaris de Residencial
Paradís en relació a la circulació de vehicles pel tram el camí de la
Rajoleria que transcorre davant dels habitatges d’aquesta comunitat
Atès que per part de la Comunitat de propietaris Residencial Paradís ha estat
presentada al nostre Ajuntament (R.E. núm. 2604/2009) una petició per al
tancament d’un tram del camí de la Rajoleria (el tram comprès entre la
intersecció d’aquest camí amb el carrer Provença i la intersecció amb el carrer
de la Rajoleria), tenint en compte que ja estan convenientment asfaltades les
vies urbanes collindants corresponents al Carrer de la Rajoleria i Carrer Ramon
Gres, a través de les quals poden circular adequadament els vehicles, sense
que es produeixin situacions de perill per als veïns i vianants en general; i
Atès que no queden acreditades les raons d’oportunitat i de legalitat que
justifiquin l’adopció d’un acord d’alteració de la qualificació jurídica d’aquest
tram de camí, el qual està adscrit al domini públic i al servei públic, ni tampoc el
seu tancament a la circulació de vehicles a motor;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Desestimar la petició efectuada per la Comunitat de propietaris
Residencial Paradís per al tancament del tram del camí de la Rajoleria comprès
entre la intersecció d’aquest camí amb el carrer Provença i la intersecció amb
el carrer de la Rajoleria.
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.- Concessió de llicències municipals d’obres
1

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.
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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. 1/2011.- Al Sr. Esteve Arnall Moret, en representació de
l’entitat mercantil Braus, S.L., per a la neteja i pintura de les boxes del servei
d’autorentat de vehicles situat a la cantonada dels Carrers Delícies i Sant
Sebastià. Condicions: a) Cal que, a l’hora de netejar la instal·lació, les restes
que es generin no siguin abocades a la xarxa general de clavegueram del
municipi, per la qual cosa cal muntar un contenidor o un sistema per a la
recollida d’aquestes restes i el seu posterior trasllat a un abocador; b) A l’hora
de pintar, si s’ha de muntar una bastida, caldrà que aquesta s’instal·li dins de la
superfície del servei d’autorentat, sense envair la via publica; c) Cal presentar
un aval de 256 € per refer els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per aquesta actuació.
Expedient núm. 2/2011.- Al Sr. Heuser Horst Dieter per al canvi del paviment
de la terrassa de l’immoble situat al Carrer XXXXXX núm. X. Condicions: a) Cal
presentar un aval de 256 € 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; c) En el supòsit que
les obres afectin algun element estructural, caldrà presentar un projecte tècnic
visat, amb caràcter previ al seu inici.
Expedient núm. 3/2011.- Al Sr. Vicenç Albalat Serra per a l’obertura d’una
rasa al Carrer XXXXXX amb la finalitat de connectar l’habitatge situat al núm. X
d’aquest Carrer amb la xarxa de clavegueram. Condicions: a) Cal presentar un
aval de 256 € 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; c) La reposició de l’acabat del Carrer ha
d‘efectuar-se amb l’asfalt ben compactat per tal que no apareixin blandons; d)
Caldrà deixar un pas alternatiu per a vehicles en el transcurs de l’execució dels
treballs, o bé senyalitza-los de tal manera que els vehicles puguin circular
adequadament pels carrers paral·lels.
Expedient núm. 4/2011.- Al Sr. Agustí Dalmau Viñolas per al tancament de la
finca rústica identificada amb el núm. 237 del Polígon 1 del Cadastre de Béns
Immobles de naturalesa rústica. Condicions: a) La tanca s’ha de construir de
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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); b) La tanca no podrà tenir cap part inferior d’obra, ni ser opaca; 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.

Extrem quart.- Comunicació de l’activitat d’Autoescola a exercir per
Autoescuela Berta, S.L. al Carrer del Mar núm.12
Atès que l’entitat Autoescuela Berta, S.L., amb NIF núm. B17886557,
domiciliada al C/ Francesc Macià núm. 27 de Roses, ha comunicat a aquest
Ajuntament en data 16 de desembre de 2010 (Expedient núm. 2010/15-III)
l’inici de l’activitat d’autoescola ubicada al Carrer del Mar núm. 12, planta baixa,
d’aquest municipi;
Atès que la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei
20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA); i
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha informat favorablementl’activitat, pel
que fa a la documentació presentada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es dóna per assabentat que
Autoescuela Berta, S.L., amb NIF núm. B17886557, exercirà l’activitat
d’autoescola al Carrer del Mar núm. 12, planta baixa, del nostre municipi.
Segon.- Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
Tercer.- Notificar a l’interessat el present cord.
Quart.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 416,10
euros, d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal
núm. 5 de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.

Extrem cinquè.- Concessió d’un gual permanent al C/XXXX núm. X
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Jordi Martí i Deulofeu (R.E. núm. 39/2011)
per tal que li sigui concedit un gual permanent per a l’entrada i sortida de
vehicles a la parcel·la de la seva propietat situada al Carrer XXXX núm. X, i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana el
Sr. Martí;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. Jordi Martí Deulofeu el gual permanent de vehicles per
a l’entrada a la parcel·la de la seva propietat situada al Carrer XXXX núm. X.
Segon.- Liquidar al Sr. Martí les taxes que corresponguin a aquesta concessió,
d’acord amb el que estableixi la corresponent Ordenança Fiscal.
En la discussió i votació d’aquest assumpte no intervé l’Alcalde Sr. Jordi Martí
atès el seu interès directe en el mateix.
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Extrem sisè.- Aprovació de la certificació núm. 3 de 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 Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 3 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 constructora Obres Pirinaiques, S.L. i conformada per l’Arquitecta
Tècnica municipal, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent al projecte de
construcció del Centre d’informació de l’itinerari natural a l’entorn del riu Fluvià,
la qual importa un total de 59.495,26 € (Cinquanta-nou mil quatre-cents
noranta-cinc euros amb vint-i-sis 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 d’obres núm. 3 corresponent a
les obres del Projecte de regeneració urbana dels Carrers Verge del
Portalet, Girona i d’una part del Carrer del Carme
Atès que per part de l’empresa adjudicatària de les obres corresponents al
projecte de regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i d’una
part del Carrer del Carme CINPA, S.A. ha estat presentada a aquest
Ajuntament per a la seva aprovació la certificació d’obres núm. 3, la qual
importa un total de 51.907,95 €; i
Atès que aquesta certificació ha estat informada favorablement per la tècnica
directora d’aquestes obres Sra. Anna Llena i Cortés d’ABM Building;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent al Projecte de
regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i d’una part del
Carrer del Carme, la qual importa un total de 51.097,95 € (Cinquanta-un mil
noranta-set euros amb noranta-cinc 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 vuitè.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 3 corresponent a
les obres de substitució de la xarxa de clavegueram del nucli urbà
(Desglossat núm. 1 del Projecte de regeneració urbana dels Carrers Verge
del Portalet, Girona i d’una part del Carrer del Carme) i aprovació de les
actes de preus contradictoris
Atès que per part de l’empresa adjudicatària de les obres corresponents al
projecte de substitució de la xarxa de clavegueram del nucli urbà (Desglossat
núm. 1 del Projecte de regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet,
Girona i d’una part del Carrer del Carme) CINPA, S.A. ha estat presentada a
aquest Ajuntament per a la seva aprovació la certificació d’obres núm. 3, la qual
importa un total de 66.592,53 €;
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Atès que, igualment, aquesta empresa ha presentat per a la seva aprovació les
actes de preus contradictoris números 1, 2, 3, 4 i 5, acceptades per la direcció
facultativa;
Atès que aquesta certificació i les actes de preus contradictoris han estat
informades favorablement per la tècnica directora d’aquestes obres Sra. Anna
Llena i Cortés d’ABM Building;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent al projecte de
substitució de la xarxa de clavegueram del nucli urbà (Desglossat núm. 1 del
Projecte de regeneració urbana dels Carrers Verge del Portalet, Girona i d’una
part del Carrer del Carme), la qual importa un total de 66.592,53 € (Seixanta-sis
mil cinc-cents noranta-dos euros amb cinquanta-tres cèntims), IVA inclòs
(18%).
Segon.- Aprovar les actes de preus contradictoris números 1, 2, 3, 4 i 5,
acceptades per la direcció facultativa, corresponents a aquesta actuació.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem novè.- Acord per a la contractació temporal del Sr. Abderrafik El
Ghafki com a peó per a l’acabament dels treballs de poda vegetal
Atesa la urgent necessitat de contractar un peó per a la finalització dels treballs
de poda vegetal de les diverses zones verdes del municipi;
Atès que, entre les persones contractades pel nostre Ajuntament en el marc del
Projecte Impuls del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
seleccionades entre els aturats inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya, hi
ha el Sr. Abderrafik El Ghafki, el qual s’ha estimat adient per a l’exercici de les
les referides funcions, i
Atès el que disposa l’article 291, 3 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003) pel que fa a la contractació de
personal en supòsits de màxima urgència;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prorrogar el contracte laboral que el Sr. Abderrafik El Ghafki, amb NIE
núm. xxxxxxxxxxxx, té subscrit amb el nostre Ajuntament des de la data del 24
de gener d’enguany i fins a la fi del servei de poda vegetal de le zones verdes
del municipi, d’acord amb l’horari, condicions i retribució fixades a la plantilla.
Segon.- La present contractació es publicarà al BOP i al DOGC i se’n donarà
compte al ple municipal en la primera sessió que tingui.
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 desè.- Acord de comanda de l’arbrat per a la zona d’accés al
municipi des del terme municipal de Vilamacolum i la zona d’accés al pont
sobre el riu Fluvià
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir a Garden Sant Pere (Sr. Jaume Poch Carbó) l’arbrat necessari
per a les voreres recentment remodelades de l’accés al municipi des del terme
municipal de Vilamacolum i de l’accés al pont sobre el riu Fluvià, pel preu de
1.022 €, inclòs la plantació del mateix.
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.- Acord per a la concessió d’un donatiu econòmic per a La
Marató de TV3
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Fundació que impulsa l’activitat de La Marató de TV3 una
subvenció de 150 € (Cent cinquanta euros) per tal que la destinin a ajudar a
les persones afectades per lesions medul·lars i cerebrals adquirides, objectiu
de l’edició d’enguany de la Marató .
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.- Concessió d’una gratificació econòmica al Sr. Ferran Piris
per la confecció del cartell anunciador de la Cavalcada de Reis
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Sr. Ferrar Piris Garriga un ajut econòmic de 100 € (cent
euros) per la seva col·laboració en l’edició del cartell de la cavalcada de reis
d’enguany.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem tretzè.- Aprovació de la comanda a SR Associats per a l’edició de
3000 exemplars del plànol d’informació turístic del nostre municipi
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a SR Associats la reedició de 3.000 exemplars actualitzats
del plànol del nostre municipi pel preu de 990 €, més IVA.
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 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:
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Proveïdor/Concepte
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
YOLANDA CASTELLANOS GARRIGA, MANTENIMENT DESEMBRE
MARIA JOSE BUENO CUADROS, FUNKY DESEMBRE
IMPREMTA MONTSERRAT, IMPRESSIO 700 TARG NADAL
GRUP CAMOS, BATERIA ALARMA ESCOLA
JOAN ANDREU FUSTER, CASAL REPARA BALCONS I PORTA ENTRADA
JOAN ANDREU FUSTER SL, POSAR MOLLA PAVELLO
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
TELEFONCIA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 ALARMA AJUNTAMENT
WOLTERS KLUMER, SUSCRIPCIO EL CONSULTOR ANUAL
BOP, EDICTE CORRECIO ERRORS FITXERS DADES PESRSONALS
D'AQUI D'ALLA I MES ENLLA, 36 CISTELLES I ESPATLLE
MULTISERVEIS CLARANA SL, VORERA PL MERCAT
SAPPY SPORTS, SPINNIG 1R TRIMESTRE 2010
JAUME ISACH SALA, REPARA PORTAL NOU MAGATZEM
ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT C. ESCOLES
LITH GRAFIQUES, 1500 SOBRES
ILCOVIA BARCELONA SL, MANGUERES LLUMS DE NADAL
BUILD GESTIO D'OBRA, DIRECC OBRA I COORD SALUT VERGE PORTALET
RETOLS EMPORDA, LINEES PAVELLOI LONES FIRA NADAL
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL NOV PAVELLO
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA NOVEMBRE
ROSA POU BARO, HORA CONTE BOBLIOTECA NOVEMBRE
MATERIALS SANT PERE SL, BRIDES LLUMS NADAL
MATERIALS SANT PERE SL, FLUORESCENT ESCOLA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL VORERA MERCAT I FUTBOL
LLOGATER, LLOGUER MAQ NETEJA PAVELLO 02-12-2010
UNICEF ESPAÑA, 700 TARGETES NADAL I 700 SOBRES
BIGAS ASSESSORIA, CONTRACTES NOVEMBRE
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO NOVEMBRE
TEVECA, ADMISSIO BRANCA PODA NOVEMBRE
COPI OLOT, COPIES NEGRES FOTOCOPIADORA TECNICS
ARIDS CURANTA, ENTRADA RUNES ABOCADOR
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA
COPI OLOT, COPIES COLOR FOTOCOPIADORA TECNICS
COPI OLOT, MANTENIMENT NOV FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA
GRUP CAMOS, MANTENIMENT ALARMA ESCOLA
JOAN ANDREU FUSTER SL, 10 COPIES CLAUS ESCOLA
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARACIO CAMP FUTBOL
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Import
448,56 €
555,36 €
162,45 €
12,82 €
42,75 €
42,75 €
270,00 €
125,00 €
78,47 €
25,56 €
155,95 €
165,91 €
17,08 €
12,29 €
1.695,74 €
97,74 €
1.267,32 €
403,56 €
1.596,54 €
738,68 €
165,16 €
305,62 €
832,14 €
10.620,00 €
1.011,26 €
124,02 €
670,06 €
270,00 €
26,29 €
11,71 €
1.273,95 €
268,80 €
707,00 €
110,92 €
818,31 €
497,02 €
6,47 €
38,59 €
100,41 €
4,37 €
331,82 €
12,46 €
410,64 €
34,93 €
392,22 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, TREBALLS PAVELLO ESCPORTIU
JOAN ANDREU FUSTER SL, TREBALLS PAVELLO ESCPORTIU
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARACIONS AJUNTAMENT
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PANY SERV SOCIALS
ARTS I METALLS CARMANIU, PLACA ESPAI ENTITATS
MOTO NAUTICA LLONCH, REVISIO MOTOR ZODIAC RIU
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR OCTUBRE
COPI OLOT, MATERIAL OFICINA NOVEMBRE
PAPER TISORES, LLIBRES BIBLIOTECA NOVEMBRE
E.S SANCHEZ MUÑOZ, 2.058 L GASOIL ESCOLA
E.S SANCHEZ MUÑOZ, GASOIL BRIGADA NOVEMBRE
BEXBE SERVEIS SLU, DOS VESTUARIS CAMP DE FUTBOL
BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER MODUL CAMP FUTBOL NOV
ASS DE MARXANTS, CONTROL MERCAT AGOST I SETEMBRE
ASSOCIACIO DE MARXANTS, CONTROL OCT NOV
ASSOCIACIO MARXANT, MARCATGE MERCAT JULIOL
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA RODA
UNIVERSAL GAS, GAS PAVELLO DEL 23-11 A 20-12
INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT OCTUBRE
TEXTIL GALLEGO, CORTINA CANT CORAL NADAL
VODAFONE, TELEF AJUNTAMENT DEL 15-11 A 14-12-2010
KIMIRED, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
LLOGATER, LLOGUER MAQ NETEJA PAVELLO 16-12-2010
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR NOVEMBRE
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL VERERA MERCAT
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO I ESCOLA
MATERIALS SANT PERE SL, MUR PL MERCAT
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL CENTRE CIVIC
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL REPARACIONS PAVELLO
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL LLUMS NADAL
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL REPARACIONS ESCOLA
RETOLS EMPORDA, LONA PAVELLO
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL ESCOLA 2,066 L
JOMAR, 4 PENJADORS LOCAL ENTITATS
SGAE, ACTUACIONS SANT SEBASTIA 2010
SGAE, ACTUACIONS 1R SEMESTRE 2010
MAGATZEMS J. FRANCH SL, MATERIAL REIS
GROS MERCAT, MATERIAL XOCOLATADA MERCAT NADAL
TAINCO FIGUERES, BRIDES I MATERIAL ELECTRIC
AQUALIA, CAMIO RATA C. SNT SEBASTIA 13-12-21010
IMPRENTA MONTSERRAT, 500 TAG NADAL IMPRESSIO
JOAN ANDREU FUSTER SL, TREBALLS PAVELLO ESCPORTIU
JOAN ANDREU FUESTE SL, TAULES MERCAT NADAL
SERSALL 95 SL, JARDINERIA NOVEMBRE
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES NOVEMBRE
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA TRASTAM NOVEMBRE
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707,61 €
561,50 €
79,05 €
124,81 €
212,40 €
405,64 €
7.604,63 €
410,57 €
180,19 €
1.448,83 €
589,14 €
885,00 €
1.451,40 €
1.967,70 €
812,70 €
1.123,20 €
278,04 €
1.974,75 €
1.097,58 €
103,40 €
43,07 €
352,82 €
268,80 €
4.777,26 €
193,26 €
75,48 €
500,39 €
123,90 €
115,51 €
244,74 €
226,34 €
312,70 €
1.440,00 €
57,94 €
1.949,97 €
2.255,64 €
195,50 €
245,19 €
354,78 €
225,16 €
56,05 €
18,56 €
369,72 €
475,20 €
12.577,31 €
976,63 €

GIROD, SENYALITZACIO MAS SOPES I NORD OEST
SAIGA, REPARA PLATAFORMA TRACTOR TALLAGESPA
GIROD, SENYALITZACIO RESSALTS AV EMPURIES
ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC
ENDESA, POL: 401656688 CASAL AVIS
ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT
ENDESA, POL. 401663807 ENLLUMENAT C PROVENÇA
ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
ENDESA, POL. 404656654 CAMP DE FUTBOL
ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG
ENDESA, POL. 401680244 BOMBA MAS SOPES
ENDESA, POL. 401680206 ENLLUMENAT ESCOLES
ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA
ENDESA, POL. 401659957 MOTOR AV EMPORDA
ENDESA, POL: 401656635 BOMBA AIGUA ALBERA
ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTR CASTELLO
ENDESA, POL: 40034125469 C. ESCOLES
ENDESA, POL. 40034125154 4 VENTS
ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR
ENDESA, POL: 4003535878 ENLLUMENAT CAMP DEL CLOS
ENDESA, POL: 40034125644 FONT C. CARME
ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMEANT CLUB NAUTIC
ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLES
ENDESA, POL. 40034331420 CONSULTORI METGE
ENDESA, POL: 40034613961 LA RAJOLERIA
ENDESA, POL: 40034346736 ESTACIO BOMBEIG LA CAPELLA
ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL:40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLES
ENDESA, POL. 40037310545 PAVELLO
ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR
ENDESA, POL: 40035187443 ENLLUMENAT LA CAPELLA
ENDESA, POL. 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL. 40034975499 ENLLENAT 4 VENTS
ENDESA, POL: 40034644941 SERV SOCIALS
ENDESA, POL: 40034399278 JONCAR CANTONADA NORD
ENDESA, POL: 40034331800 ENLLUMENAT PL MAJOR
ENDESA, POL. 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES
ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLES
ENDESA, POL. 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES DESEMBRE
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESTRIS DESEMBRE
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA JARDINERIA DESEMBRE
JORDI MARTI DEULOFEU, DESPESES REIS
CINPA SA, CERTIF 3 XARXA CLAVAGUERAM
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3.469,27 €
419,43 €
631,54 €
735,97 €
559,43 €
329,24 €
723,08 €
736,71 €
772,16 €
143,03 €
173,72 €
309,46 €
390,36 €
301,57 €
998,94 €
511,05 €
58,26 €
25,06 €
29,18 €
8,56 €
1.061,20 €
4,19 €
251,73 €
165,16 €
74,32 €
87,53 €
43,83 €
582,26 €
430,96 €
42,37 €
901,20 €
7,88 €
854,30 €
73,17 €
93,28 €
34,49 €
47,31 €
1.296,76 €
291,94 €
6,63 €
216,09 €
12.577,31 €
976,63 €
475,20 €
185,70 €
66.592,53 €

CINPA SA, CERTIFICACIO 3 REGENERACIO URBANA V PORTALET
LLIBRERIA GEMMA, MATERIAL OFICINA I DIARIS LLAR DE JUBLIATS
BIGAS ASSESSORIA, CONTRACTES MES DE DESEMBRE
JOAN ANDREU FUSTER SL, FUSTES FLANDES ESGLESIA
JOAN ANDREU FUSTER SL, FUSTES BANCS
JOAN ANDREU FUSTER SL, TALLAR BARRA PAVELLO
BEXBE SERVEIS SLU, 2 VESTIDORS CAMP FUTBOL
BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER MODULS CAMP DE FUTBOL
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO MES DESEMBRE
PINTURES ALBERA SL, CAMISETES BOLEI
ACTIESCOLA, LUDOTECA MES DE DESEMBRE
JOAN GALI COSTAL, RETIRADA VEHICLE PL MERCAT DIA 01-12
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL ESCOLA 1590 L ESCOLA
VODAFONE, TELEFONS AJUNTAMENT
VODAFONE, TELEFON AJUNTAMENT DEL 15-11 A 14-12
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
AUTOCARS VIÑOLAS, VIATGE PORT AVENTURA SARDANES
DISBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI
TEVECA SA, BRANCA PODA DESEMBRE
EMILIANNA, BOSSES REGALS REIS-TIO
MAGATZEMS J. FRANCH SL, REGALS REIS
CARME VICH PASCUAL, HONORARIS DESEMBRE
BEL CONTES, CONTES DE NADAL 31-12-2010
ANGELA LLAONA BORIS, TALLER DE IOGA
E.S SAUS SA, GASOIL BRIGADA DESEMBRE
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA DESEMBRE
DIPSALUT, CONTROL LEGIONEL.LA
DIPSALUT, CONTROL LEGIONEL.LOSIS AIGUA
FERRER OJEDA, POLISSA MAPFRE CASALET NADAL
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL ESCOLA PINTAR
MATERIALS SANT PERE SL, VORERA MERCAT I ALTRES
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA DESEMBRE
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL VORERA MERCAT
PAPER TISORES, REGAL CARME VICH I LEONEL NEIXAMENT
INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT DESEMBRE
CONSORCI COSTA BRAVA, LIQUIDA 4T TRIM
AQUALIA, AIGUA 4 VENTS
ANNABEL EZQUERRE, DESPESES VARIES REIS

51.907,95 €
600,35 €
221,84 €
203,67 €
189,87 €
44,30 €
885,00 €
1.451,40 €
566,21 €
495,60 €
4.565,70 €
58,50 €
1.184,54 €
773,87 €
441,32 €
594,66 €
648,00 €
31,32 €
470,90 €
32,21 €
561,18 €
1.706,28 €
200,00 €
286,41 €
149,12 €
273,82 €
270,00 €
160,00 €
150,01 €
599,90 €
1.070,01 €
141,52 €
26,60 €
100,90 €
4.515,81 €
97,56 €
29,22 €
69,87 €

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

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Jordi Martí Deulofeu

Josep Maria Cortada Puig
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