Ref.: 2/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 25 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).
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 11 de gener de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 11 de
gener de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord per a la presentació de consideracions sobre la
necessitat d’aplicar el procediment d’avaluació d’impacte ambiental al
projecte de col·lectors per a la connexió de les aigües residuals dels
càmpings al sistema públic de sanejament
Atès que per part de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha estat atorgat al
nostre Ajuntament un termini d’audiència, a l’empara de l’article 17.2 del Reial
decret legislatiu 1/2008 d’aprovació del text refós de la Llei d’avaluació
d’impacte ambiental de projectes, per tal que fem arribar les consideracions
sobre la necessitat d’aplicar el procediment d’avaluació d’impacte ambiental i, si
és el cas, sobre l’abast de l’estudi de l’impacte ambiental del Projecte dels
col·lectors per a la connexió de les aigües residuals dels càmpings La Ballena
Alegre, Las Dunas, Aquarius, La Gaviota, Las Palmeras i Riu al sistema públic
de sanejament de L’Escala, Sant Pere Pescador, L’Armentera i altres; i
Atès l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal en relació a aquesta
qüestió;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Traslladar a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental la consideració
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, relativa al Projecte dels col·lectors per
a la connexió de les aigües residuals dels càmpings La Ballena Alegre, Las
Dunas, Aquarius, La Gaviota, Las Palmeras i Riu al sistema públic de
sanejament de L’Escala, Sant Pere Pescador, L’Armentera i altres, en el sentit
que no es considera necessari que s’hi apliqui el procediment d’avaluació
ambiental perquè l’impacte resultant de l’execució d’aquest projecte es preveu
mínim, tenint en compte que totes les canalitzacions seran soterrades i, a més,
que, com a conseqüència d’aquesta actuació, millorarà la qualitat de les aigües

dels recs públics, s’evitaran mals olors i possibles problemes sanitaris
associats.
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 a l’adquisició de màquina fregadora per al
pavelló municipal d’esports
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat d’adquirir una màquina
adequada per portar a terme els treballs de fregat del paviment de la pista del
pavelló municipal d’esports, una vegada examinades les ofertes presentades
per les diverses empreses consultades, adopta el següent ACORD, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Adquirir a l’empresa Dibosch una màquina fregadora, marca/model
TRIPLA 26, amb la finalitat de destinar-la als treballs de fregat del paviment de
la pista el pavelló municipal d’esports.
Segon.- Aprovar la despesa de 10.987,83 € (Deu mil nou-cents vuitanta-set
euros amb vuitanta-tres cèntims) corresponent a aquesta adquisició.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.

Extrem quart.- Acord d’aprovació de la despesa corresponent a l’adaptació
del joc de pals de la xarxa de voleibol del pavelló municipal d’esports
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat realitzar els treballs d’adaptació
del joc de pals de la xarxa de voleibol de la pista del pavelló municipal
d’esports, de fixes a mòbils, amb la corresponent base per ancorar al terra, una
vegada examinades les ofertes presentades per les diverses empreses
consultades, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents:
Primer.- Encomanar a l’empresa P.G. Solucions Esportives, S.C.P. la
realització dels treballs d’adaptació del joc de pals de la xarxa de voleibol de la
pista del pavelló municipal d’esports, pel preu de 354 € (Tres-cents cinquantaquatre euros), 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 cinquè.- Acord per a l’adquisició d’un carro enrotllador de
paviments de protecció per al pavelló municipal d‘esports
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat d’adquirir un carro per enrotllar el
paviment de protecció de la pista del pavelló municipal d’esports, una vegada
examinades les ofertes presentades per les diverses empreses consultades,
adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Encomanar al Sr. Jaume Isach Sala la confecció d’ un carro enrotllador
de paviments de protecció per al pavelló municipal d’esports.

Segon.- Aprovar la despesa de 1.920 € (Mil nou-cents vint euros), més IVA,
corresponent a aquest treball.
Tercer.- 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 inicial dels Estatuts i Bases de la Junta de
Compensació del Sector S.U.S.-4, promogut per Clos Armengol Janer,
S.L.
Atesos els projectes d’Estatuts i de Bases d’Actuació presentats per Clos
Armengol Janer,S.L. en relació amb la tramitació urbanística del Projecte
d’Estatuts i Bases d’Actuació del Pla Parcial urbanístic del sector SUS-4
d’aquest municipi;
Atesos igualment, tant l’Informe de Secretaria de data 24 de gener de 2011
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, com l’informe dels
Serveis Tècnics Municipals emès al respecte;
De conformitat amb l’article 119.2 del text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i amb la
competència assenyalada a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, la qual ha estat expressament
delegada a la Junta de Govern Local per acord del Ple municipal de data 27 de
juny de 2007;
La Junta de Govern Local, amb l vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment els projectes d’Estatuts i de Bases d’Actuació de la
Junta de Compensació del Pla Parcial urbanístic del sector SUS-4 de Sant
Pere Pescador.
Segon.- Sotmetre a informació pública el Projecte d’Estatuts i les Bases
d’Actuació, mitjançant anunci en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província, així com, donar audiència als interessats per un
termini comú d’un mes, i tot això als efectes que puguin formular-se totes les
al·legacions, suggeriments o reclamacions que es poguessin estimar com a
pertinents pels interessats.
Tercer.- Conclosos els anteriors tràmits, es remetrà l’expedient novament a la
Junta de Govern Local per a la seva aprovació definitiva, previs informes dels
Serveis Tècnics Municipals, i de l’Informe-Proposta de Secretaria.

Extrem setè .- Acord per a la modificació de les retribucions de diversos
peons de la brigada municipal d’obres i serveis
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat d’adequar les retribucions de
divers personal contractat laboralment com a peó de la brigada municipal
d’obres i serveis, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents:
Primer.- Establir una reducció del complement específic del lloc de treball que
actualment ocupa el peó Sr. Xxxxxxxxxxxxxx de 139,70 € (Cent trenta-nou
euros amb setanta cèntims) bruts mensuals.

Segon.- Establir un augment del complement específic del lloc de treball que
actualment ocupa el peó Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxx de 92,25 € (Noranta-dos euros
amb vint-i-cinc cèntims) bruts mensuals.
Tercer.- Establir una retribució bruta mensual del Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, amb
pròrroga de contracte per acord de la Junta de Govern Local dxxxxxxxxxxxxx,
per import de 1.000 € (Mil cent euros) bruts mensuals.
Quart.- 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 núm. 5 corresponent a les obres
de la Llar d’infants
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 5 corresponent a
l’obra de construcció del centre d’educació infantil (Llar d’infants) de Sant Pere
Pescador, la qual ha estat presentada per l’empresa adjudicatària Arcadi Pla,
S.A. i conformada pel Tècnic Director de les mateixes Sr. Ovidi Alum Gelabert,
adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 corresponent al projecte de
centre d’educació infantil (Llar d’infants), la qual importa un total de 37.255,22 €
(Trenta-set mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i--dos cèntims), IVA
(18%) 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 novè.- Acord per a la contractació del servei de captació de coloms
Atesa la conveniència de continuar durant l’any 2011 amb la tasca de control
dels nombrosos coloms que hi ha al nostre municipi; i
Atès que, des dels serveis tècnics municipals, han estat sol·licitats
pressupostos a dues empreses especialitzades en aquests treballs, dels quals
ha resultat que l’empresa Stop plagues és la que presenta el pressupost més
econòmic;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar amb l’empresa Stop plagues la realització dels treballs de
control de la plaga de coloms del nostre municipi, durant l’any 2011, pel preu de
10.089 € (Deu mil vuitanta-nou euros).
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 de tanques de fusta a col·locar a
dos punts del nucli urbà del municipi
Atesa la necessitat de col·locar tanques de protecció de fusta a dos indrets del
nucli urbà: a) A l’aparcament del molí, al final de la vorera recentment
construïda, i b) Al nou carril d’incorporació al camí del Joncar, des del pont
sobre el riu Fluvià; i

Atès el pressupost elaborat per l’empresa Disseny barraca per al
subministrament de panells de fusta, model Tanca Cadí, amb la finalitat de
col·locar les tanques als esmentats indrets;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir a l’empresa Disseny barraca els panells de fusta, model Tanca
Cadí, necessaris per a la col·locació d’una tanca de fusta a l’aparcament del
molí, al final de la vorera recentment construïda, i una altra tanca de fusta al
nou carril d’incorporació al camí del Joncar, des del pont sobre el riu Fluvià.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta adquisició, la qual importa
un total de 831,90 € (Vuit-cents trenta-un euros amb noranta cèntims), IVA
inclòs.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem onzè.- Aprovació del Pla Bàsic de Seguretat i Salut per a l’execució
de les obres d’instal·lació de l’artèria Bon Relax-Mas Sopes de la xarxa
municipal de subministrament d’aigua potable
Atès que l’empresa Aqualia Gestió integral de l’aigua, S.A. (Aqualia),
concessionària de la gestió de la xarxa de subministrament d’aigua potable al
nostre municipi, ha presentat per a la seva aprovació el Pla bàsic de seguretat i
salut per a l’execució de les obres d’instal·lació de l’artèria Bon Relax-Mas
Sopes de la xarxa municipal de subministrament d’aigua potable, encomanades
pel nostre Ajuntament en el marc del conveni signat en data 30 d’abril de 2010;
i
Atès que aquest Pla ha estat informat favorablement pels serveis tècnics
municipals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla bàsic de seguretat i salut per a l’execució de les obres
d’instal·lació de l’artèria Bon Relax-Mas Sopes de la xarxa municipal de
subministrament d’aigua potable, presentat per l’empresa Aqualia, executor
d’aquestes obres.
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 per al nomenament de l’arquitecta municipal Sr.
Carme Vich com a coordinadora de seguretat i salut de les obres de
construcció dels vestidors del camp municipal d’esports
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Nomenar l’Arquitecta assessora municipal Sra. Carme Vich Pascual
com a coordinadora de seguretat i salut de les obres de construcció dels
vestidors del camp municipal d’esports.
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 del Pla de Seguretat i Salut per a l’execució de
les obres de construcció dels vestidors del camp municipal d’esports
Atès que l’empresa Arcadi Pla, S.A, adjudicatària de les obres de construcció
dels vestidors del camp municipal d’esports de Sant Pere Pescador, ha
presentat per a la seva aprovació el Pla bàsic de seguretat i salut per a
l’execució d’aquestes obres; i
Atès que l’apovació d’aquest Pla ha estat informada favorablement per la
coordinadora de seguretat i salut d’aquestes obres;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla bàsic de seguretat i salut per a l’execució de les obres
de construcció dels vestidors del camp municipal d’esports de Sant Pere
Pescador, presentat per l’empresa Arcadi Pla, S.A., adjudicatària de les
mateixes.
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.- 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 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. 6/2011.- Al Sr. Josep Maria Juny Puig per a la construcció
d’una tanca a la mitgera de dues parcel·les situades al xamfrà de la Travessera
del Joncar, Carrer dels Closets i Carrer Batipalmes. Condicions: a) 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; b) La
tanca divisòria podrà ésser opaca fins una alçada d’1,80 metres, comptats des
de la rasant de la vorera del carrer o terreny.

Extrem quinzè.- Sol·licitud de canvi de titularitat del nínxol del difunt Sr.
Orlando Pío Pinto Briceño
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la
titularitat del nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla seguidament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:

Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat del
nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla:
Situació del nínxol
Titular
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nínxol núm. 3, Pis Tercer, de la
Illa de Sant Sebastià-Nord
(L’adquireix per transmissió hereditària del se difunt pare)
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol
l'obligació dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a l'esmentada
adquisició de titularitat del nínxol.
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 setzè.- 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

Import

ANNABEL EZQUERRA, DESPESES VARIES REIS

69,87 €
327,52 €

xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

42,72 €

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

85,50 €

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

12,82 €

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

132,52 €

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

183,82 €

UNIVERSAL FAS WORKS, PAVELLO DEL 21-12 a 17-01-2011

2.143,47 €

FERRAN PIRIS GARRIGA, AJUT ECONOMIC CARTELL REIS

100,00 €

FUNDACIO LA MARATO DE TV3, APORTACIO 150 €

150,00 €

ASCENSORS SERRA SA, MANTENIMENT 1R TRIM AJUNTAMENT
IMATGE I SO, LLOGUER MATERIAL AUDIO NADAL
TAINCO FIGUERES, BRIDES I CINTA BRIGADA
ABS INFORMATICA SL, MANTENIMENT PRG GESTIO AJUNTAMENT
GAM, LLOGUER CALEFACCIO C. CIVIC NADAL
VODAFONE, TELEF AJUNTAMENT DEL 15-12 A 14-01-2011

293,34 €
2.950,00 €
191,43 €
9.565,65 €
778,85 €
55,64 €

SETMANARI L'EMPORDA, ANUNCI FESTA ST SEBASTIÀ

141,60 €

FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA MOPES

109,92 €

VODAFONE, TELEF AJUNTAMENT DEL 15-12 A 14-01-2011

739,91 €

VODAFONE, TELEF AJUNTAMENT DEL 15-12 A 14-01-2011

452,02 €

AITERM, MATERIAL REPARA CALEFACCIO CASAL

17,49 €

SETMANARI L'EMPORDA, SUSCRIPCIO LLAR JUBILATS 2011

93,60 €

AITERM SL, MATERIAL REPARA CALEFACCIO ESCOLA
MATERIALS SANT PER SL, MATERIAL BRIGADA FINS 15-01

18,29 €
111,07 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FINS 15-01-2011

90,39 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO

41,58 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL CAVALCADA REIS

140,61 €

LA PLACETA DE LA MURALLA, DINAR MESA ELECTORAL

62,10 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, LLAR JUBILATS PORTA

29,50 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, CAMP DE FUTBOL MANETA PORTA

93,86 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA TAULES I CALAIX CASAL

120,70 €

TELEFONCIA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 ALARMA AJUNTAMENT

9,41 €

GRUPO CASTILLA, MANTENIMENT DELTA NOMINA 2011
AITERM SL, MANTENIMENT CALEFACCIO CASAL 2011

956,13 €
1.650,97 €

AITERM SL, MANTENIMENT CALEFACCIO ESCOLA 2011

436,23 €

ORONA, MANTENIMETN ASCENSOR C. CIVIC

410,75 €

GROS MERCAT, CARAMELS I PIRULETES REIS

89,01 €

LOCALRED, APORTACIO ECONOMICA 2011

237,39 €

ORONA, MANTENIMENT ASCENSOR 1R TRIM CASAL

541,12 €

BELTRAN RAMIREZ, LLOGUER FONT AIGUA AJUNTAMENT

368,16 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, FORATS CANO ESTUFA C. CIVIC

29,54 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, ESCOLA FOLRAR PORTA PANTALLA TÀCTIL

179,89 €

MASSEGUR, TORXES REIS 36 U

111,72 €

LLOGATER, LLOGUER MAQUINA NETEJA PAVELLO 04-01-2011

138,65 €

AITERM SL, MATERIAL REPARA CALEFACCIO CASAL

36,77 €

LLOGATER, LLOGUER MAQUINA NETEJA DIES ADICIONALS

268,80 €

COPI OLOT, MATERIAL OFICINA

236,54 €

CECAM, ANALISIS RAJOLA FORMIGO C. CIURANA

361,32 €

FUNDICIO DUCTIL BENITO, 2 JARDINERES DISPENSARI

599,20 €

TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
FATIMA SOUSSI HARRAC, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

17,08 €
384,48 €

Extrem dissetè.- Acord de nomenament de la Sra. Lurdes Moret Guillamet
com a directora de l’execució de les obres del projecte de vestidors del
camp municipal d’esports
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Nomenar a la Sra. Lurdes Moret Guillamet, arquitecta tècnica
assessora municipal, en qualitat de directora d’execució de les obres
corresponents als vestidors del camp d’esports.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23 hores.

L’ALCALDE

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

