Ref. 14/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 12 de juliol 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, Ana Isern Font (Tinents d’Alcalde).
Oients: Pere Bonavia Gummà, Blai Bahí Larios, Ginesta Miró Ezquerra (Regidors).
Excusa la seva absència el regidor Sr. Lluís Font Massot.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la Junta de Govern
Local del dia 28 de juny de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 28 de juny de
2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels
assistents.
Extrem segon.- Reclamació patrimonial del Sr. Patrick Albran pels danys
provocats al vidre del seu vehicle amb motiu de la realització d’uns treballs per
part de la brigada municipal d’obres i serveis
Atès que el Sr. Patrick Albran ha sol·licitat al nostre Ajuntament (R.E. núm. 1445/2011)
que li sigui abonat l’import de la reparació dels desperfectes soferts al vidre de la porta
lateral dreta del seu vehicle marca Renault Scenic, matrícula 2164YM71, com a
conseqüència dels treballs que portava a terme la brigada municipal d’obres i serveis a
la via pública (Av. Empúries de la Urbanització Bon Relax), tenint en compte que una
pedra va impactar sobre l’esmentat vidre;
Atès que, de l’informe emès pels serveis tècnics municipals, es desprèn que,
efectivament, els danys es causaren com a conseqüència d’aquests treballs que
portava a terme un peó de la brigada a la via pública;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Estimar la sol·licitud formulada pel Sr. Patrick Albran perquè li sigui abonat
l’import de la reparació dels desperfectes soferts a un vidre del seu vehicle, marca
Renault Scenic, matrícula 2164YM71, com a conseqüència dels treballs que portava a
terme la brigada municipal d’obres i serveis.
Segon.- Reintegrar al Sr. Albran l’import de la factura corresponent al canvi del vidre
trencat, el qual és de 155,22 € (Cent cinquanta-cinc euros amb vint-i-dos cèntims).
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 tercer.- Reclamació patrimonial de la Sra. Irene Judith Peñafiel Mora pels
danys provocats al vidre del seu vehicle amb motiu de la realització d’uns
treballs per part de la brigada municipal d’obres i serveis
Atès que la Sra. Irene Judith Peñafiel Mora ha sol·licitat al nostre Ajuntament (R.E.
núm. 1718/2011) que li sigui abonat l’import de la reparació dels desperfectes soferts
al vidre de la porta lateral dreta del davant del seu vehicle marca Ford Fiesta, matrícula
2156DMG, com a conseqüència dels treballs que portava a terme la brigada municipal

d’obres i serveis a la via pública (davant de l’edifici Empordà de la Urbanització Bon
Relax), tenint en compte que una pedra va impactar sobre l’esmentat vidre;
Atès que, de l’informe emès pels serveis tècnics municipals, es desprèn que,
efectivament, els danys es causaren com a conseqüència d’aquests treballs que
portava a terme un peó de la brigada a la via pública;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Estimar la sol·licitud formulada per la Sra. Irene Judith Peñafiel Mora perquè li
sigui abonat l’import de la reparació dels desperfectes soferts a un vidre del seu
vehicle, marca Ford Fiesta, matrícula 2156DMG, com a conseqüència dels treballs que
portava a terme la brigada municipal d’obres i serveis.
Segon.- Reintegrar a la Sra. Peñafiel l’import de la factura corresponent al canvi del
vidre trencat, la qual és de 305,57 € (Tres-cents cinc euros amb cinquanta-set
cèntims).
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 quart.- 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 comunicarho 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. 52/2011.- Al Club Magicwave, amb NIF núm. xxxxxxxx, representat
per la Sra. Mar Barjau Beumala, per a la col·locació d’un mòdul prefabricat de 28, 27
m2 a la parcel·la núm. 58 del Polígon 4 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa
rústica, amb la finalitat de destinar-lo a magatzem de l’escola-club de vela. Condicions:
a) Caldrà presentar un aval de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc, d’acord amb el que estableix l’ordenança municipal per a la
gestió de runes i terres; b) Caldrà presentar un aval de 250,30 €, segons l’ordenança
municipal, per tal de refer els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos
per les obres; c) La col·locació del mòdul ha d’ajustar-se a la descripció continguda a
la memòria presentada amb la sol·licitud de llicència; d) L’ús del mòdul es vincula a
l’activitat de punt d’informació i escola-club de vela situada a l’emplaçament i, per tant,
la present autorització estarà en vigor mentre ho estigui l’autorització de l’activitat.
Extrem cinquè.- Comunicació de l’activitat d’allotjament rural a exercir per la Sra.
Nuria Gras Ferrer a la Carretera de Sant Pere Pescador a Torroella de Fluvià,
parcel·la núm. 51 del Polígon 2
Atès que la Sra. Núria Gras Ferrer, amb NIF núm. xxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest
Ajuntament en data 10 de juny de 2011 (Expedient núm. 2011/1-Com.) l’inici de
l’activitat d’allotjament rural al Mas Santpare, ubicat a la Carretera de Sant Pere
Pescador a Torroella de Fluvià, d’aquest municipi (Parcel·la núm. 51 del Polígon 2 del
Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica);
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 favorablement l’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 la Sra.
Núria Gras Ferrer, amb NIF núm. xxxxxxxxxxxxx, exercirà l’activitat d’allotjament rural
al Mas Santpare, ubicat a la Carretera de Sant Pere Pescador a Torroella de Fluvià,
d’aquest municipi (Parcel·la núm. 51 del Polígon 2 del Cadastre de Béns Immobles de
naturalesa rústica).
Segon.- Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
Tercer.- Notificar a l’interessada 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 sisè .- Acord de canvi de titularitat de l’establiment de Bar-Restaurant
situat a la Plaça Major núm. 2 (Camarote Films, SL)
Atès que per part de la Sr. Giovanni Ricci, en representació de Camarote Films, S.L.,
ha estat sol·licitat a aquest Ajuntament (Expedient núm. 2011/10/Canvi Titularitat) el
canvi de titularitat de la llicència d’activitat del Bar-Restaurant situat a la Plaça Major
núm. 2 del nostre terme municipal, de tal manera que aquesta correspongui a partir
d’ara a l’entitat Camarote Films, S.L. i
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’enginyer municipal en data d’1 de
juliol de 2011, la sol·licitud ha estat informada favorablement;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de l’establiment de Bar-Restaurant situat a la
Plaça Major núm. 2 de Sant Pere Pescador, de tal manera que s’atribueixi al nou titular
Caamrote Films, S.L., amb NIF núm. xxxxxxxxxxx.
Segon.- Liquidar la taxa de 84,45 € (Vuitanta-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims)
corresponent al canvi de titularitat de l’esmentat establiment (art. 7, A), 1 de
l’Ordenança Fiscal núm. 5.
Extrem setè.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 10 corresponent a la Llar
d’infants
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 10 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. 10 corresponent al projecte de centre
d’educació infantil (Llar d’infants), la qual importa un total de 33.178,89 € (Trenta-tres
mil cent setanta-vuit euros amb vint-i-nou 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 vuitè.- Aprovació del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de
naturalesa rústica de l’any 2011
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’ACORD següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal de l’IBI Rústica corresponent a l’exercici
econòmic de l’any 2011, el qual importa un total de 44.757,02 € (Quaranta-quatre mil
set-cents cinquanta-set euros amb dos cèntims).
Segon.- Sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies i, si un cop acabat el
mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui aprovat definitivament
sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem novè.- Aprovació del Padró Fiscal de l’Impost sobre les Activitats
Econòmiques de l’any 2011
Atès que per part dels serveis de recaptació municipals ha estat elaborat el Padró
Fiscal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l’exercici de 2011; i
Atès que correspon la seva aprovació per portar a terme posteriorment la recaptació
de les liquidacions que conté;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal corresponent a l’Impost sobre Activitats
Econòmiques del municipi de Sant Pere Pescador per a l’any 2011, el qual importa un
total de 45.432,75 € (Quaranta-cinc mil quatre-cents trenta-dos euros amb setanta-cinc
cèntims).
Segon.- Sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies i, si un cop acabat el
mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui aprovat definitivament
sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem desè.- Acord per a l’adquisició d’un ordinador per al servei de la Llar
d’infants
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, atesa la
necessitat d’adquirir un ordinador per al nou servei de la Llar d’infants municipal,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir a Canon- CBC Girona, S.L. un ordinador marca HP G5362es i un
monitor marca HP S2231A de 21,5” pel preu de626,80 € (Sis-cents vint-i-sis euros
amb vuitanta cèntims), IVA inclòs, amb la finalitat de destinar-lo a la Llar d’infants
municipal.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem onzè.- Acord per a l’adquisició de mobiliari per a la Llar d’infants
Atesa la urgent necessitat d’adquirir divers mobiliari per a l’equipament interior de la
Llar d’infants municipal, d’acord amb la previsió efectuada per la direcció d’aquest
equipament;
Atès que ha estat sol·licitat pressupost per al subministrament d’aquest material a
l’empresa Mobles Mir i Equipaments, S.L., la qual té la capacitat i habilitació suficient
per efectuar-lo;
Atès que el pressupost presentat per aquesta empresa s’ha estimat adequat; i
Atès el que disposa l’article 122,3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, dels contractes
del sector públic pel que fa a la contractació menor;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Encomanar a l’empresa Mobles Mir i Equipaments, S.L. l’adquisició de divers
mobiliari per a les aules, espai polivalent, zona d’administració, magatzem i vestidors
de la Llar d’infants pel preu d’11.826,49 € (Onze mil vuit-cents vint-i-sis euros amb
quaranta-nou cèntims), IVA, transport i muntatge inclosos.
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.- Acord per a la modificació del preu del conveni per a la gestió del
casal d’estiu, establert amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de març de 2011, adoptà
l’acord d’establir amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà un conveni per a
l’organització del casal esportiu municipal de Sant Pere Pescador per a l’estiu de 2011
(Des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost de 2011), tot aprovant la despesa de 22.343 €
(Vint-i-dos mil tres-cents quaranta-tres euros) que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
ha de satisfer a l’esmentat Consell esportiu per aquest concepte;
Atès que el número d’usuaris d’aquest servei de casal esportiu ha disminuït
sensiblement respecte a les previsions que havien estat efectuades en base a les
inscripcions corresponents a l’estiu de 2010; i
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, d’acord amb aquesta sensible
disminució d’usuaris, ha destinat un menor nombre de monitors a aquest servei, tot
reduïnt-se per tant el cost que suporta;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer.- Modificar l’import de la despesa a satisfer per part del nostre Ajuntament al
Consell Esportiu de l’Alt Empordà per a l’organització del casal esportiu municipal de
Sant Pere Pescador durant l’estiu de 2011, de tal manera que aquest es fixi en la
quantitat de 15.900 € (Quinze mil nou-cents euros).
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 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
GERMANS COSTA, NETEJA PLATJA JUNY
CONSORCI COSTA BRAVA, LIQUIDACIO 2N TRIMESTRE
MUSICS DE CATALUNYA SCCL, ACTUA LA PRINCIPAL BISBAL

Import
5.338,32 €
97,56 €
7.080,00 €

COPI OLOT, MATERIAL D'OFICINA

154,70 €

COPI OLOT, MATERIAL OFICINA FOLIS

161,21 €

AQUALIA, BUIDAR TUBS BON RELAX

226,97 €

BIGAS ASSESSORIA, CONTRACTES MES DE JUNY I CANVI NOM COTXE
JAUME ISACH SALA, 3 LIMITADORS ACCES VEHICLES PLATJA
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA

454,44 €
1.439,60 €
5,26 €

COPI OLOT, MANTENIMETN FOTOCOPIADORA AR-5316

27,77 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U

75,51 €

COPI OLT, MANTENIMETN FOTOCOPIADORA COPIES NEGRES

13,83 €

COPI OLOT, MANTENIMETN FOTOCOPIADORA COLOR

250,54 €

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

393,44 €

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

297,35 €

ENDESA, POL: 401656654 CAMP DE FUTBOL

291,60 €

ENDESA, POL: 404656669 ENLLUEMANT PL CATALUNYA

478,11 €

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

439,53 €

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT C. PROVANÇA

503,84 €

ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT

366,48 €

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

571,90 €

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLÓ

136,99 €

ENDESA, POL. 4017999444 PAVELLO

563,37 €

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

140,40 €

ENDESA, POL: 40035353640 ENLLUMENAT PL MAJOR FONT

7,39 €

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

145,91 €

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

43,20 €

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

60,38 €

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR NORD

67,46 €

COLLA CASTELLERA DE FIGUERES, ACTUA FESTA SANT PERE

700,00 €

AUDIO DISSENY, LLOGUER EQUIP SO I IL.LUMINACIO NIT JOVE

1.770,00 €

ORONA, MANTENIMENT ASCENSOR C. CIVIC 3R TRIMESTRE

410,75 €

ORONA, MANTENIMENT ASCENSOR CASAL 3R TRIMESTRE

541,12 €

CREU ROJA DE FIGUERES, TRANSPORT ADAPTAT JUNY 2011

131,94 €

LA TROCA, ESPECTACLE INFANTIL 03-07-2011 FESTA SANT PERE
FRAQUE SL, LLEIXIU I BOSSES ESCOMBRARIES NETEJA DEPENDENCIES

1.876,20 €
446,04 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA

116,95 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA JUNY

276,11 €

MATERIALS SANT PERE SL, COPIA CLAU
JOMAR, TOLDO CASALETC. CIVIC

5,31 €
69,95 €

E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA JUNY

502,38 €

BEXBE SERVEIS SLU, 1 MODUL SOCORRISME-PLATJA JUNY

351,97 €

BEXBE SERVEIS SLU, 2 VESTIDORS CAMP DE FUTBOL JUNY

885,00 €

BEXBE SERVEIS SLU, VESTIDORS BAR CAMP DE FUTBOL JUNY

1.451,40 €

ACTIESCOLA, LUDOTECA MES DE JUNY

4.670,72 €

CARME VICH PASCUAL, FACTURA MES DE JUNY

1.683,80 €

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM JULIOL
CARME VICH, DESPESES VIATGE BARCELONA 15-06-2011
ASSOCIACIO MUSICAL BALL DE NIT, ACTUA COBLA BISBAL JOVE
GROS MERCAT, AIGUA BRIGADA
SPORT TEMPS, XARXES I BANDEROLES ZONA KITE
P&E PRODUCTES PROMOCIONALS I ESPORTIUS, 250 SAMARRETES
LLOGATER, LLOGUER MAQUINA FORAT PILONES
ENCARA FAREM SALAT SCP, PASTORETS ROCK+ DJ FESTA JOVE
JORDI MARTI DEULOFEU, COQUES ST JOAN-TORNEIG ESCACS
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA-ABOCADOR MAIG
WURTH, MATERIAL BRIGADA

236,00 €
87,54 €
850,00 €
22,16 €
1.231,68 €
944,00 €
178,89 €
4.484,00 €
70,72 €
8.800,04 €
308,35 €

AQUALIA, AIGUA 4 VENTS

29,22 €

MARC PERXAS MUNTADA, VIATGE GIORNA RECOLLIR TROFEUS

17,00 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVIAR MANETA PAVELLO

94,74 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, CANVI VIDRE WC ESCOLA

29,48 €

TP SPORT, 2 TAULERS MINIBASQUET ESCOLA

529,80 €

MICA NAUTIC, REPARACIO CARBURADOR ZODIAC
CENTRE PSICOPEDAGOGIC ROSES, PROVES PSICOTECNIQUES
EDUCADORES
JOAN ANDREU FUSTER SL, 4 TAULERS ESCENARI CLUB NAUTIC

306,80 €
3.100,00 €
334,08 €

ASSOCIACIO FORMACIO CULTURAL GENT GRAN, CONFERÈNCIA

200,00 €

MICA NAUTIC, REPARA 08-07 ZODIAC VIGILANT RIU

194,70 €

CANON, ORDINADOR LLAR D'INFANTS

650,40 €

SERSALL 95 SL, RECOLIIDA JARDINERIA JUNY I IPC ABRIL MAIG
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA JUNY I IPC ABRIL MAIG

1.236,95 €
18.108,36 €

SERSALL 95 SL, RCOLLIDA ESTRIS JUNY I IPC ABRIL MAIG

1.082,10 €

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

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

