Ref. 16/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 9 d’agost de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Maria Dolors Ferrer Canals (Tinent
d’Alcalde).
Excusen la seva absència els Tinents d’Alcalde Sr. Agustí Badosa Figueras i la Sra.
Ana Isern Font.
Oients: Lluís Font Massot, Pere Bonavia Gummà, Blai Bahí Larios, Adrià Gasau Saló
(Regidors).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la Junta de Govern
Local del dia 26 de juliol de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 26 de juliol de
2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels
assistents.
Extrem segon.- Informació sobre les actuacions de sensibilització pel que fa al
reciclatge i civisme a les àrees d’aportació del municipi
L’Alcalde informa als assistents de les actuacions de sensibilització de la població
sobre reciclatge i civisme a les àrees d’aportació del municipi, portades a terme per
quatre educadores ambientals cedides pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Esmenta que a l’informe redactat per l’àrea de Medi Ambient del Consell hi consten
diverses propostes per a la millora de l’actuació municipal en aquest àmbit.
L’Alcalde proposa que, d’acord amb el contingut d’aquest informe, el nostre
Ajuntament estudiï l’adopció de noves mesures per posar en pràctica després de la
present temporada estiuenca. La totalitat dels assistents es mostren favorables a
aquesta proposta.
Extrem tercer.- Aprovació de les certificacions d’obres núms. 5 i 6 corresponents
a la construcció dels vestidors del camp municipal d’esports
La Junta de Govern Local, a la vista de les certificacions núm. 5 i 6 corresponents a
l’obra de construcció dels vestidors del camp municipal d’esports de Sant Pere
Pescador, les quals han estat presentades per l’empresa adjudicatària Arcadi Pla, S.A.
i conformades per la Tècnica Directora de les mateixes Sra. Carme Vich Pascual,
adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Aprovar les certificacions d’obres núm. 5 i 6 corresponents al Projecte de
construcció dels vestidors del camp municipal d’esports, les quals importen un total de
46.969,29 € (Quaranta-sis mil nou-cents seixanta-nou euros amb vint-i-nou cèntims) i
31.747,12 € (Trenta-un mil set-cents quaranta-set euros amb dotze cèntims),
respectivament.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem quart.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 11 de la Llar d’infants
municipal
La Junta de Govern Local, a la vista de la certificació núm. 11 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. 11 corresponent al projecte de centre
d’educació infantil (Llar d’infants), la qual importa un total de 104.567,97 € (Cent quatre
mil cinc-cents seixanta-set euros euros amb noranta-set 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 cinquè.- Autorització per a la col·locació d’un gual permanent a l’edifici
Fluvià (Av. Empordà, 22) de la Urbanització Bon Relax
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Miquel González Mora, en qualitat de president de
la comunitat de propietaris de l’edifici Fluvià, situat a l’Avinguda Empordà núm. 22 de
la Urbanització Bon Relax II (R.E. núm. 2119/2011), per tal que li sigui concedit un gual
permanent de tres metres d’amplada per a l’entrada i sortida de vehicles al garatge de
comunitari de l’esmentat edifici, i
Atès que no existeix cap inconvenient per a la concessió d’allò que demana el Sr.
González;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. Miquel González Mora, en qualitat de president de la
comunitat de propietaris de l’edifici Fluvià, situat a l’Avinguda Empordà núm. 22 de la
Urbanització Bon Relax II, un gual permanent de vehicles de tres metres d’amplada a
l’entrada al garatge comunitari de l’immoble esmentat.
Segon.- Liquidar a aquesta comunitat les taxes que corresponguin a la present
concessió, d’acord amb el que estableixi la corresponent Ordenança Fiscal.
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 sisè.- Sol·licitud del Sr. Jaume Llopart Simón (Golden Quads) per a
l’habilitació d’una zona de càrrega i descàrrega davant del seu establiment de
lloguer de quads
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Jaume Llopart Simón, en representació de l’entitat
Golden Quads (ID Registre: E/000064-2011), per tal que li sigui autoritzada l’ocupació
de 8 metres lineals de la via pública davant de la façana del seu establiment de lloguer
de quads, situat al Carrer del Molí núm. 1, amb la finalitat d’aparcar-hi aquests vehicles
mentre no estiguin llogats; i
Atès que ha estat emès informe favorable per part dels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Sr. Jaume Llopart Simón, en representació de l’establiment de
lloguer de quads anomenat Golden Quads, l’autorització per a l’ocupació de vuit
metres lineals de la via pública davant la façana de l’immoble situat al Carrer del Molí
núm. 1 amb els vehicles quad de la seva titularitat, durant l’horari d’obertura al públic
de l’establiment i mentre els vehicles no hagin estat objecte de lloguer.

Segon.- Liquidar al Sr. Llompart les taxes que corresponguin per l’ocupació d’aquest
tram de la via pública.
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 setè.- Informació sobre la renúncia del Sr. Adrià Gasau a la percepció de
remuneració econòmica per l’exercici de les seves funcions de regidor municipal
S’informa als assistents que el regidor Sr. Adrià Gasau Saló ha presentat un escrit de
renúncia a percebre les retribucions econòmiques, aprovades pel Ple municipal de
data 28 de juny de 2011, relatives a l’exercici de les seves funcions com a regidor de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. En concret, aquesta renuncia afecta a la
retribució complementària de 40 € (Quaranta euros) nets mensuals i a les retribucions
corresponents a les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la Corporació.
Extrem vuitè.- Reclamació patrimonial del Sr. Juli Ferreira pels desperfectes
ocasionats amb motiu d’un accident de circulació
Atès que el Sr. Juli Ferreira Hernández ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm.
2092/2011) la incoació d’un expedient de responsabilitat patrimonial pels danys soferts
pel vehicle de la seva propietat, matrícula 8388-HDN, com a conseqüència de
l’accident de trànsit que va patir el proppassat 21 de juliol de 2011 a la cruïlla dels
Carrers Marinada i Delícies de la nostra població quan el seu vehicle, que circulava pel
Carrer Marinada, no va respectar l’STOP i va topar amb el vehicle matrícula 5165BNB, el qual circulava pel Carrer Delícies;
Atès que el Sr. Ferrerira al·lega que la senyalització de l’STOP a l’esmentada cruïlla és
deficient perquè no hi ha senyalització vertical en el sentit en que circulava el
reclamant i perquè la senyalització horitzontal està pràcticament esborrada;
Atès que reclama una indemnització de 4.374,13 € pels danys soferts pel seu vehicle
com a conseqüència de l’accident; i
Atès que, d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals, consta que, si
bé no hi ha senyalització vertical de l’STOP a l’esmentada cruïlla, la senyalització
horitzontal de l’STOP existent a l’asfalt del Carrer Marinada és perfectament visible;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. Juli Ferreira
Hernández pels danys soferts pel vehicle de la seva propietat, matrícula 8388-HDN,
com a conseqüència de l’accident de trànsit que va patir el proppassat 21 de juliol de
2011 a la cruïlla dels Carrers Marinada i Delícies.
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 novè.- Acord de contractació de tres educadores per a la Llar d’infants
municipal
Atès que, en data 2 d’agost de 2011, s’ha reunit el tribunal qualificador del procediment
selectiu per a la contractació temporal de tres educadors/es per a la Llar d’infants de
Sant Pere Pescador, vacants a la plantilla laboral del nostre Ajuntament;
Atès que, a la vista de les puntuacions obtingudes i de la valoració dels escrits
presentats per vàries aspirants després de la publicació d’aquestes puntuacions,
l’esmentat tribunal ha efectuat la proposta de nomenament de la Sra. Carla Stukas

Oppido, de la Sra. Nadine Rupp i de la Sra. Laura Grabulós Soler com a educadores
de la Llar d’infants de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i, a la vegada, la proposta
perquè les Sres. Esther Castillo Viudez, Alba Espigol Ortiz, Gemma Pallarés López,
Eva Romans Pérez, Maria Isabel Saubí Auñon, Núria Delhom Otalora, Judit Iglesias
Quintana, Judit Melgar Iglesias, Anna Costa Rodríguez, Desirée Cordero Olmedo,
Rocío Espartal Castillo, i Maria de la Sierra Sánchez Cuenca passin a integrar-se a la
borsa de treball per a contractacions laborals temporals a la Llar d’infants de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador; i
Atès que les persones proposades ja han presentat a la Secretaria General de la
Corporació els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels
requeriments exigits a la base quarta de les Bases que regeixen la convocatòria de
l’esmentat procediment selectiu, aprovades per la Junta de Govern Local de data 31
de maig de 2011;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Nomenar la Sra. Carla Stukas Oppido, amb DNI núm. xxxxxxx, la Sra. Nadine
Rupp, de nacionalitat alemanya, amb NIE núm. xxxxxxxxx, i la Sra. Laura Grabulós
Soler, amb DNI núm. xxxxxxxxxx, com a educadores de la Llar d’infants de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, amb caràcter laboral temporal fins que es porti a
terme la provisió d’aquestes places amb caire indefinit, per la qual cosa les ocuparan
interinament.
Segon.- Notificar el present acord a les Sres. Stukas, Rupp i Grabulós tot indicant-les
que hauran de prendre possessió en data de 16 d’agost de 2011, que en el període
comprès entre aquesta data i el 31 d’agost de 2011 la seva contractació serà per a una
dedicació de mitja jornada, i que, a partir de la data de l’1 de setembre de 2011, la
seva dedicació serà de jornada completa.
Tercer.- Publicar el present nomenament al Butlletí oficial de la província i a la plana
web de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Quart.- Acordar que les Sres. Esther Castillo Viudez, Alba Espigol Ortiz, Gemma
Pallarés López, Eva Romans Pérez, Maria Isabel Saubí Auñon, Núria Delhom Otalora,
Judit Iglesias Quintana, Judit Melgar Iglesias, Anna Costa Rodríguez, Desirée Cordero
Olmedo, Rocío Espartal Castillo, i Maria de la Sierra Sánchez Cuenca passin a
integrar-se, segons l’ordre que s’ha establert, a la borsa de treball per a contractacions
laborals temporals a la Llar d’infants de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, d’acord
amb el que estableix la base desena de les Bases que regeixen la convocatòria de
l’esmentat procediment selectiu, aprovades per la Junta de Govern Local de data 31
de maig de 2011.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem desè.- Sol·licitud de Bavaria Wiesn Events, S.L. per a la celebració de
l’Oktoberfest a la nostra localitat els propers 14,15 i 16 d’agost
Atès que l’entitat Bavaria Wiesn Events, S.L. ha sol·licitat al nostre Ajuntament (R.E.
núm. 2174/2011) una autorització per celebrar al pàrquing de les escoles (al costat del
riu) durant els dies 14, 15 i 16 d’agost d’enguany l’esdeveniment folklòric-cultural
anomenat Oktoberfest; i
Atès que s’ha valorat com a inadequat l’indret proposat per a aquesta activitat, a l’igual
que les molèsties que comportaria la seva realització;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Denegar l’autorització sol·licitada per l’entitat Bavaria Wiesn Events, S.L. per
celebrar al pàrquing de les escoles (al costat del riu) durant els dies 14, 15 i 16 d’agost
d’enguany l’esdeveniment folklòric-cultural anomenat Oktoberfest.

Segon.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem onzè.- Sol·licitud al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la redacció
del Pla d’autoprotecció de la Llar d’infants municipal
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat de portar a terme la redacció del pla
d’autoprotecció de la Llar d’infants municipal, adopta el següent ACORD, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà la redacció del Manual
d’Autoprotecció i actes relacionats de la Llar d’infants municipal, el qual s’ha de
redactar d’acord amb el que prescriu el Decret 82/2010, de 29 de juny.
Segon.- Aprovar la despesa de 700 € (Set-cents euros) corresponent a la redacció
d’aquest Manual, d’acord amb les tarifes establertes a l’ordenança fiscal núm. 14
reguladora de la taxa per al servei de redacció dels plans municipals de protecció civil,
aprovada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem dotzè.- Reclamació de la Sra. Gràcia del Ruste en relació al pagament de
la quota del Casal d’estiu d’un nen que, finalment, no hi ha assistit
Atès que per part de la Sra. Gràcia del Ruste ha estat sol·licitada a aquest Ajuntament
(R. E. Núm. 2159/2011) la devolució de l’import de 75 € corresponent a la quota per
assistència durant quinze dies (de l’1 al 16 d’agost, ambdós compresos) de la seva
filla Magalí Brunner del Ruste al Casal d’estiu municipal, tenint en compte que no hi ha
pogut assistir; i
Atès que la sol·licitud l’efectuà la Sra. Del Ruste en data de 2 d’agost de 2011, quan ja
s’havia iniciat el servei, i que al full d’inscripció s’esmenta que “només es retornarà
l’import de la inscripció si aquest es sol·licita 15 o més dies abans de l’inici de
l’activitat”;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Denegar la sol·licitud efectuada per la Sra. Gràcia del Ruste per a la devolució
de l’import de 75 € corresponent a la quota per assistència durant els dies 1 a 16
d’agost de la seva filla Magalí Brunner del Ruste al Casal d’estiu municipal, tenint en
compte que no hi ha pogut assistir.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem tretzè.- Acord per a l’adquisició de material didàctic per a la Llar d’infants
La Junta de Govern Local, a la vista de la proposta efectuada per la Directora de la
Llar d’infants municipal, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents:
Primer.- Adquirir divers material didàctic (jocs, llibres, material de plàstica...) amb la
finalitat de destinar-lo a les diverses aules de la Llar d’infants municipal, d’acord amb
els pressupostos presentats, els quals importen un total de 3.394, 18 € (Tres mil trescents noranta-quatre euros amb divuit cèntims).
Segon.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem catorzè.- Sol·licitud de la Sra. Teresa Aymà Tarrés per a la concessió de la
titularitat d’un nínxol del cementiri municipal
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
Teresa Aymà Tarrés
Nínxol núm. 5, Segon Pis, de la
Illa de Sant Sebastià-Nord
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 quinzè.- Denegació de la sol·licitud formulada pel Sr. Aalil Maloku per a la
instal·lació provisional d‘un parc infantil
Atès que per part del Sr. Aalil Maloku ha estat sol·licitada a aquest Ajuntament (R.E.
núm. 1587/2011) una autorització per a la instal·lació provisional d’un parc infantil (7
castells inflables i una carpa) a la cruïlla entre l’Avinguda Josep Tarradellas i el Carrer
Garbí; i
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat informada desfavorablement
aquesta sol·licitud tenint en compte que l’activitat proposada és incompatible amb el
planejament urbanístic vigent a aquesta zona;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Denegar la sol·licitud efectuada pel Sr. Aalil Maloku per a la instal·lació
provisional d’un parc infantil (7 castells inflables i una carpa) a la cruïlla entre
l’Avinguda Josep Tarradellas i el Carrer Garbí.
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 setze.- Aprovació de despeses
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’ACORD d’aprovar les factures que es transcriuen a continuació:
Proveïdor/Concepte
CARME VICH PASCUAL, FACTURA JULIOL
RETOLS EMPORDA, ADHESIUS VARIS I LAMES DIRECCIONALS
ASSOCIACIO CULTURAL DE CALAIX, ACTUA FESTIVAL 2011
PER TOT ARREU, GRUP VIOLINAFOLK ACTUA 28-07-2011
ACTIESCOLA, LUDOTECA JULIOL
CONSELL ESPORTIU ALT EMPORDA, CASAL ESTIU 2011
CONSELL ESPORTIU ALT FEMPORDA, ASSEGURANCES RC

Import
2.115,50 €
49,56 €
900,00 €
1.593,00 €
4.670,72 €
14.850,00 €
1.140,00 €

SERVEIS MARITIMS PROMAR SL, BALISAMENT KITE

2.312,92 €

SERVEIS MARITIMS PROMAR SL, BALISAMENT ZONA CASAL

1.300,83 €

SERVEIS MARITIMS PROMAR SL, BALISAMENT ZONA BANY

2.672,17 €

SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SAU, PAC HORES 2011

2.570,04 €

JORDI TONIETTI SL, ACTUA LLAR D'INFANTS 25-06-2011

542,80 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-07-2011

169,45 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-07-2011

287,16 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-07-2011
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA CLUB NAUTIC
MATERIALS SANT PERE SL, COPIES CLAUS PAVELLO

5,75 €
490,99 €
5,31 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PANY MAGATZEM

46,61 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, REALITZA ESCALONS PONT

154,17 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, PANY WC PAVELLO
GENERALITAT DE CATALUNYA, TAXA OCUPA TERRENYS LLISSA

16,52 €
2.771,92 €

EDITORIAL GAVARRES, 20 EXEMPLARS REVISTA

416,00 €

JOAN BIGAS LLOBET, ASSESSORAMENT LABORAL

212,40 €

AQUALIA, CAMIO RATA C. MAR DIA 18-07-2011

295,16 €

NARCIS PASCUAL BARCELO, TREBALLS DESBROSSAMETN MARGES
GROS MERCAT, AIGUES BRIGADA
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
FECSA ENDESA, POL: 40034975499 4 VENTS ENLLUMENAT

6.258,72 €
33,86 €
162,39 €
66,52 €

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUEMANT MAR-NORD

105,43 €

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

161,34 €

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

49,14 €

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

155,87 €

ENDESA, POL: 40034343640 FONT PL MAJOR

8,71 €

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIV

394,67 €

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

556,25 €

ENDESA, POL: 401656654 CAMP DE FUTBOL

320,31 €

ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT
ENDESA, POL: 401656688 CASAL

403,86 €
645,87 €

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO DE BOMBEIG CTRA CASTELLO

134,59 €

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUEMANT C PROVENÇA

525,63 €

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUEMANT PL CATALUNYA

593,86 €

AUTOCARS VIÑOLAS, VIATGE 25-07-11 CASAL ESTIU PLATJA

108,00 €

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

418,94 €

BOP, EDICTE APROVACIO PADRO IAE
DIPUTACIO DE GIRONA, EDICTE IBI RUTICA 2011

25,00 €
25,00 €

FRAQUE SL, BOSSES ECOMBRARIES PAPER I SABO

580,21 €

COPI OLOT, FOTOCOPIES COLOR

343,05 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIA BRIGADA FINS 31-07-2011
LITH GRAFIQUES, AGENDA JULIOL I AGOST
COPI OLOT, MANTENIMETN FOTOCOPIADORA PAVELLO

3,76 €
541,62 €
42,13 €

LITH GRAFIQUES , 600 LLIBRETS FETIVAL MUSICA

538,72 €

COPI OLOT, MATERIAL OFICINA

198,36 €
84,96 €

COPI OLOT, TINTA FAX DISPENSARI

MAQUINARIA PLANAS SLU. REPARA MAQUINARIA BRIGADA

51,59 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA TECNIC BLANC NEGRE

14,51 €

COPI OLT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U

54,50 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL SERVEI POBLE
LA TROCA, ACTUA CIA NADIES DIA 04-08-2011 BON RELAX

270,21 €
1.598,90 €

TRIANGLE POSTALS, GUIES COSTA BRAVA OF TURISME

226,83 €

CREU ROJA, TRANSPORT ADAPTAT JULIOL 2011

131,94 €

ARIDS CURANTA, ENTRADA RUNES ABOCADOR CAMI COOPERA
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA JULIOL

10,97 €
1.325,25 €

FUNDICIO DUCTIL BENITO, REPARA PILONA

416,30 €

JOAN GALI COSTAL, RETIRADA GRUA MERCAT

58,50 €

AUTOCARS VIÑOLAS, COLONIES 28-29 DE JULIOL

238,76 €

TEIXITS GALLEGO, 15M DE SENYERA
AQUALIA, NETEJA CAMIO RATA C. MAR

36,00 €
472,26 €

BIGAS, CONTRACTES JULIOL

171,34 €

CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO JULIOL

383,38 €

ABM, PROJECTE SIST DRENATGE CARRER ST SEBASTIÀ

14.101,00 €

FORMIGONS CURANTA, FORMIGO CAMINS

424,80 €
883,09 €

IMATGE CORPORATIVA, VESTUARI BRIGADA
ANGEL GIL CONTROL IY GESTIO D'OBRES LLAR D'INFANTS

2.470,02 €

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

14,85 €

xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

131,30 €

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

