Ref.: 4/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 22 de febrer de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Pere
Girbent Serra, Maria Dolors Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde).
Oient: Marina Barceló Fàbrega (Regidora).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió del
dia 8 de febrer de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 8 de
febrer de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la
totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord per a la delegació a XALOC de la representació
processal i defensa jurídica en els recursos interposats per diverses
companyies de telefonia mòbil en contra de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general
Atès que per part de France Telecom España, S.A. i Telefónica Móviles
España, S.A. han estat interposats els recursos contenciosos administratius
núms. 94/2011 i 126/2011, respectivament, davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en contra de l’acord d’aprovació de l’ordenança fiscal
núm. 12 reguladora de la “Taxa per per aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general”, el text íntegre de la qual fou publicat al Butlletí Oficial de la
Província núm. 230 de data 1 de desembre de 2010;
Atès que, per acord plenari de data 30 de juny de 2010, el nostre Ajuntament
delegà a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del
TRLRHL, les facultats de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa; i
Atès que la Diputació de Girona, a través del servei XALOC (Xarxa Local de
Municipis), ha determinat que assumirà la representació processal i
l’assistència jurídic lletrada en la defensa dels recursos presentats, tot indicantnos els serveis professionals de procuradoria i defensa jurídica que ha
convingut;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant de la Secció Primera
de la Sala Contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, com a part demandada en els recursos contenciosos administratius
núm. 94/2011 i 126/2011, interposats per France Telecom España, S.A. i
Telefónica Móviles España, S.A., respectivament, contra l’aprovació definitiva

de l’Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per aprofitament especial
del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministrament d’interès general per a l’exercici de 2011 publicada al BOP de
Girona núm. 230 de 1 de desembre de 2011.
Segon.- Acordar la remissió dels expedients per fotocòpia autenticada,
complets i foliats i acompanyats d’un índex, també autenticat, de conformitat
amb l’article 48 apartats 3 i 4 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa i notificar la present resolució en el
termini de cinc dies a tots els que apareguin com a interessats en l’expedient,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de 9
dies incorporant els justificants dels emplaçaments, tal com determinen els
apartats 1 i 2 de l’article 49 de l’esmentada Llei.
Tercer.- Comunicar al Tribunal que:
. Als efectes previstos a l’article 38 de la Llei Jurisdiccional que aquest
Ajuntament no té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciososadministratius.
. Les comunicacions judicial han estat enregistrades d’entrada el dia 14 de
febrer de 2011 (RE núms. 477 /2011 i 478 /2011, respectivament).
Quart.- Encarregar a Xaloc de la Diputació de Girona la representació
processal i l’assistència jurídica en aquest contenciós.
Cinquè.- Nomenar advocat per a l’assistència jurídica lletrada de l’esmentat
contenciós al Sr. Enric Mas Lopez.
I nomenar procuradors:
De Girona: Immaculada Biosca Boada; Joan Ros Cornell
De Barcelona, per aquest ordre, la Sra. Carmen Ribas Buyo i Jordi Fontquerni
Bas.
De Madrid: Argimiro Vázquez Guillén i Francisco José Abajo Abril.
Sisè.- Procedir a l’atorgament dels corresponents poders notarials a favors dels
esmentats advocat i procuradors.
Setè.- Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que se
celebri.
Extrem tercer.- 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. 11/2011.- Al Sr. Enric Casademont Bellmàs per a la
construcció d’una caseta per a motor i eines de camp, i per al posterior tancat
de la parcel·la núm. xxx del Polígon x del Cadastre de Béns Immobles de
naturalesa rústica de Sant Pere Pescador. Condicions: a) La construcció de la
caseta per a motor i eines s’ha de construir en primer lloc i, posteriorment, s’ha
de construir la tanca; b) La tanca s’ha de construir de tal manera que no
agredeixi el medi natural; c) La tanca es construirà amb materials calats, filferro

o similars, amb una alçaria màxima d’un metre vuitanta centímetres (1,80
centímetres); d) La tanca no podrà tenir cap part inferior construïda amb obra ni
ser opaca; e) Cal dipositar una fiança de 120 € per tal de garantir la correcta
destinació dels residus de construcció i enderroc, d’acord amb l’ordenança
municipal per a la gestió de runes i terres.

Extrem quart.- Autorització per a la realització de pràctiques de circulació
al nucli urbà per part de l’Autoescola Berta
Atès que el Sr. Juan Santana Góngora, en qualitat d’administrador de
l’Autoescuela Berta, S.L., situada al Carrer Mar núm. 12, ha sol·licitat a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 133/2011) una autorització per a la realització de
pràctiques de circulació dins del terme municipal;
Atès que, a sol·licitud del nostre Ajuntament, el Servei Territorial de Trànsit a
Girona ha informat que, en aplicació de l’article 21 c) paràgraf segon del Reial
Decret 1295/2003, de 17 d’octubre, Reglament d’Escoles Particulars de
Conductors, en la seva redacció vigent modificada pel Reial Decret 369/2010,
de 26 de març, correspon al municipi autoritzar la realització de pràctiques per
part de les Escoles que no disposin de terrenys propis, en zones que reuneixin
les condicions idònies per a l’ensenyament de la conducció; i
Atès que per part de l’enginyer tècnic assessor municipal ha estat emès el
corresponent informe relatiu a la sol·licitud formulada per l’Autoescola Berta en
el qual es proposen unes zones per a la realització d’aquestes practiques;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a Autoescuela Berta, S.L., amb NIF núm. xxxxxxx, la
realització de pràctiques de circulació dins del nostre terme municipal, d’acord
amb les següents condicions:
a) Les pràctiques es realitzaran únicament a les zones següents:
- Àmbit de la urbanització Nord-Oest
- Àmbit de la urbanització La Capella
- Urbanització Bon Relax
- Urbanització L’Àmfora
b) No es permet la realització de pràctiques als altres àmbits de la zona
urbana de Sant Pere Pescador.
c) L’ús d’aquestes zones únicament s’autoritza als alumnes inscrits a
l’autoescola Berta de Sant Pere Pescador, no als alumnes de les altres
autoescoles titularitat d’Autoescola Berta, S.L. ubicades a altres
municipis.
Segon.- Notificar el present acord a l’òrgan competent en matèria de mobilitat
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem cinquè.- Informe favorable a la sol·licitud efectuada per la Sra.
Gemma Valentí per a la celebració d’una cerimònia civil de casament a la
platja de Sant Pere Pescador el xxxxxxxxxxxx

Atès que per part de la Direcció General de Ports i Costes de la Generalitat de
Catalunya ens ha estat sol·licitada l’emissió d’un informe en relació a la
sol·licitud que li ha efectuat la Sra. Gemma Valentí Poate per a la realització
d’una cerimònia civil de casament a la platja de Sant Pere Pescador el proper
xxxxxxxxxxx, la qual comportarà la instal·lació de 30/40 cadires, una catifa
blanca, 20 espelmes, un petit altar desmuntable, i 4 columnes estretes durant
aproximadament una hora a una superfície de 60 m2 de la platja del nostre
terme municipal; i
Atès que no existeix inconvenient en accedir a aquesta petició;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Informar favorablement la sol·licitud formulada per la Sra. Gemma
Valentí Poate a la Direcció General de Ports i Costes de la Generalitat de
Catalunya per a la realització d’una cerimònia civil de casament a la platja de
Sant Pere Pescador el proper xxxxxxxxx, d’acord amb les característiques
expressades en la seva sol·licitud.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem sisè.- Aprovació de la proposta per a la retribució de les hores
extraordinàries del personal municipal
Atès que, en casos excepcionals, el personal municipal és requerit per portar a
terme treballs fora de la jornada habitual, per necessitats específiques del
servei; i
Atesa la necessitat de regular la retribució d’aquests serveis extraordinaris,
d’acord amb la franja horària en què es porten a terme;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Establir que la retribució d’una hora per serveis extraordinaris fora de
la jornada habitual, realitzada abans de les 22:00 hores, es computi al 15%
més del preu de la mitjana d’una hora ordinària bruta dins de la categoria a la
qual pertany el treballador.
El servei extraordinari nocturn (de 22:00 a 6:00 hores) es computarà al 30%
més del preu de la mitjana d’una hora ordinària bruta dins de la categoria a la
qual pertany el treballador.
El servei extraordinari en diada festiva (dissabte, diumenge o dia festiu) es
computarà al 50% més del preu de la mitjana d’una hora ordinària bruta dins de
la categoria a la qual pertany el treballador.
Es procurarà que aquestes serveis extraordinaris puguin computar-se també
amb hores de lleure, en la mateixa proporció, fins a un màxim del 50% del total
de les hores mensuals realitzades pel personal fora de l’horari habitual.
Segon.- Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple de la Corporació en la
propera sessió que se celebri.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem setè.- Sol·licitud del Sr. Siriman Diarra per a l’exempció de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica per raó de l’antiguitat del vehicle de la
seva propietat
Atès que el Sr. Siriman Diarra ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm.
476/2011) l’aplicació d’una bonificació del 100% de la quota de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) sobre un vehicle de la seva propietat,
tenint en compte que té més de vint-i-cinc anys d’antiguitat; i
Atès el que disposa l’article 95,6 c) del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i
l’article 5.3 de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador sobre
l’IVTM, en relació a l’aplicació de la bonificació sol·licitada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Sr. Siriman Diarra, amb NIE núm. xxxxxxxxxxxx, una
bonificació del 100% de la quota de l’IVTM, a partir de l’exercici econòmic de
2011, corresponent al vehicle de la seva propietat matrícula xxxxxxxx, marca
Mercedes Benz, model 407 D.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem vuitè.- Sol·licitud de canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri
municipal a favor del Sr. Francisco Isern Font
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:
Titular
Situació del nínxol
Francisco Isern Font
Nínxol 26, Pis Tercer, del
Departament Nord-Est
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
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 novè.- Aprovació del pressupost corresponent a la confecció d’un
llibre-regal per lliurar-lo als jubilats durant la festa d‘enguany
La Junta de Govern Local, atesa la proposta d’editar un llibre recopilatori de
poesies sobre la gent de Sant Pere Pescador amb la finalitat de lliurar-lo com a
regal als jubilats del municipi en el transcurs de la festa en honor seu que es
celebrarà el proper 5 de juny, i atesos els pressupostos sol·licitats per a
aquesta edició, adopta el següent ACORD amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents:

Primer.- Encomanar a Lith Gràfiques l’edició de 500 llibres, amb 24 pàgines i
coberta, format tancat de 150x210 mm, amb la recopilació de poesies sobre la
gent de Sant Pere Pescador amb la finalitat de regalar-lo als jubilats durant la
festa que es celebrarà el proper 5 de juny.
Segon.- Aprovar la despesa de 673 € (Sis-cents setanta-tres euros), més IVA,
corresponent a aquesta comanda.
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.- Aprovació de la comanda d’una TDT i un DVD per a
l’associació de jubilats La Rectoria
La Junta de Govern Local, atesa la sol·licitud efectuada en aquest sentit per
l’associació de jubilats de Sant Pere Pescador La Rectoria, i atesos els
pressupostos sol·licitats, adopta el següent ACORD amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Primer.- Adquirir a Imatge i So un reproductor de DVD i un parell TDT per a
l’associació de jubilats La Rectoria de Sant Pere Pescador.
Segon.- Aprovar la despesa de 120,36 € (Cent vint euros amb trenta-sis
cèntims), IVA inclòs, corresponent a aquesta comanda.
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 onzè.- Acord per a l’adquisició d’un fotòmetre mesurador de clor i
ph i un termòmetre digital per al pavelló d’esports i el camp municipal
d’esports
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat d’adquirir un fotòmetre
mesurador de clor i de ph i un termòmetre digital amb la finalitat de portar a
terme els preceptius controls sanitaris periòdics al pavelló municipal d’esports i
al camp d’esports municipal, i atesos els pressupostos sol·licitats, adopta el
següent ACORD amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Adquirir a Òptica Sant Pere els esmentats aparells, tot aprovant la
despesa de 407,50 € (Quatre-cents set euros amb cinquanta cèntims), IVA
inclòs, corresponent a aquesta comanda.
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 dotzè.- Aprovació del pressupost corresponent a l’adquisició de
quatre cadires per a la Biblioteca municipal
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat de substituir quatre cadires de la
secció infantil de la Biblioteca municipal, les quals estan molt deteriorades, i
atesos els pressupostos sol·licitats, adopta el següent ACORD amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Encomanar a Hiper Escola Girona, S.L. l’adquisició de quatre cadires
Nido, dues vermelles i dues blaves, amb la finalitat de destinar-les a la secció
infantil de la Biblioteca municipal.
Segon.- Aprovar la despesa de 147,59 € (Cent quaranta-set euros amb
cinquanta-nou cèntims), IVA inclòs, corresponent a aquesta comanda.

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 tretzè.- Aprovació de diverses contractacions d’actuacions
musicals per a les nits d’estiu i festival de música 2011
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD següent:
Primer.- Contractar les actuacions musicals que es relacionen a continuació per
al proper estiu 2011, d’acord amb els preus que també es detallen:
Dia
14.7.2011
11.8.2011
13.8.2011
25.8.2011

Actuació
Cobla Els Rossinyolets
Els Pescadors de L’Escala
Quim Bonal (Festival de música)
Cobla La Bisbal Jove

Preu
800 €
1.200 €
1.000 €
825 €

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:
xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
GROS MERCAT, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
DISBOSCH, MAQUINA NETEJA PAVELLO
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972520298 ALARMA AJUNTAMENT
TELEFONCIA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
JOSEP M CORTADA I PUIG, VIATGE GIRONA 10-02-2011
DISBOSCH, MATERIAL MAQ NETEJA PAVELLO
FUNDICIO DUCTIL BENITO, 20 PILONES
LLUIS PORT PUJOL, 300 MANTES REGALS AVIS NADAL
DISBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI
TVI GIRONA SL, REPARA GRUA BRIGADA
LITH GRAFIQUES, 1000 FULLETS FESTA MAJOR SANT SEBASTIA
MAGATZEMS J FRANCH, MATERIAL REIS 2011
JOAN ANDREU FUSTER SL, ESCOLES CANVI VIDRES PASSADIS ESCOLA
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI VIDRE MENJADOR ESCOLA
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI PANYS ARMARI JUBILATS

341,76 €
256,32 €
51,30 €
55,57 €
111,15 €
277,87 €
171,00 €
85,50 €
16,80 €
9.686,93 €
10,04 €
17,08 €
22,65 €
347,72 €
506,81 €
1.980,98 €
31,32 €
2.500,17 €
217,12 €
195,50 €
56,05 €
21,55 €
106,32 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, 3 PENJADORS PAVELLO
CORREOS, FACTURACIO MES DE GENER
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA JARDINERIA GENER
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESTRIS GENER
MONTSERRAT CLOS ROCA, IOGA FEBRER
SONJA KAUFMANN, TAIXI FEBRER
DISBOSCH, MATERIAL NETEJA MAQUINA PAVELLO
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES GENER
SERSALL 95 SL, PINTAR CONTENIDORS GRAN CAPACITAT
VOLCANO GRUP, PLACA SALA D'ENTITATS
CANON, SISTEMA BACKUP AJUNTAMENT
WELAAN, MATERIAL NETEJA CARRER BON AIRE
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR GENER
YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, MANTENIMENT FEBRER
MARIA JOSE BUENO CUADROS, FUNKY FEBRER PAVELLO
FISIO L'ESCALA, GRP GIMNASTICA PAVELLO
JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI PANY C. CIVIC
RESTAURANT CA LA TERESA, 15 APATS MUSICS FESTA SANT SEBASTIA
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, OLI MAQUINARIA
AIRTEM, INSTAL.LA CLIMATOLOGIA DISPENSARI
AQUALIA, CAMIO RATA CAN CERET 24-01-2011
AQULIA, CAMIO RATA C. BON AIRE 07-02-2011
AQUALIA, CAMIO RATA C. MAR I C OEST
COLLA SARDANISTA, DESPESE EXTRES TROBADA SARDANISTA
PNEUMATICS POU SL, REPARA REMOLC TRACTOR
WOLTERS KLUWER, EL CONSULTOR DE 10-2010 A 09-2011
DECATHLON, MATERIAL PAVELLO
GAM ENERGIA , LLIGUER GRUP I CALEFACTORS FESTA ST SEBASTIA

65,44 €
335,85 €
475,20 €
976,63 €
368,00 €
540,00 €
1.300,90 €
13.359,84 €
351,00 €
43,43 €
123,26 €
135,70 €
4.691,98 €
820,00 €
125,00 €
600,00 €
50,74 €
300,00 €
52,51 €
525,31 €
232,48 €
174,36 €
290,60 €
117,55 €
1.531,88 €
569,92 €
133,05 €
841,36 €

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,30 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí Deulofeu

Josep Maria Cortada Puig

