Ref. 22/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 2 de novembre de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,15 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria Dolors
Ferrer Canals, Ana Isern Font (Tinents d’Alcalde).
Oients: Lluís Font Massot, Pere Bonavia Gummà, Blai Bahí Larios (Regidors).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la Junta de Govern
Local del dia 18 d’octubre de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 18 d’octubre de
2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels
assistents.
Extrem segon.- 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. 82/2011.- A la Sra. Odile Kamm per a la pavimentació d’un tram del
patí de la parcel·la situada al Carrer xxxxxxxxxxxxx núm. x. Condicions: a) Cal aportar
una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció i
d’enderroc, d’acord amb l’ordenança municipal de gestió de runes i terres; b) Cal
presentar un aval de 256 € per refer els elements d’urbanització, en el supòsit que
resultin malmesos per les obres.
Expedient núm. 83/2011.- A MSP Energia, S.L. per a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques al damunt de les dues naus industrials (Nau núm. 1 destinada al
magatzem i venda de materials de construcció, i Nau núm. 2 destinada a garatge
d’autocaravanes) situades al Carrer Doctor Narcís Ciurana núm. 14, propietat de
Brecomar, S.L., i per a la construcció de dos nous edificis (un al costat de la nau núm.
1 i l’altre al costat de la nau núm. 2) per tal d’ubicar-hi els equips de protecció i mesura.
Condicions: a) Cal aportar una fiança de 480,80 € per garantir la correcta destinació
dels residus de construcció i d’enderroc, d’acord amb l’ordenança municipal de gestió
de runes i terres; b) Cal presentar un aval de 3.553 € per refer els elements
d’urbanització, en el supòsit que resultin malmesos per les obres; c) Abans de l’inici de
les obres, caldrà: c.1) Fer l’avís previ als serveis tècnics municipals; c.2) Per a
qualsevol previsió d’obstrucció de la circulació al carrer amb motiu de les obres,
s’haurà de donar avís previ a l’Ajuntament; c.3) Qualsevol modificació en el projecte
que comporti un canvi substancial sobre l’inicialment presentat, haurà d’ésser objecte
de comunicació a l’Ajuntament per a la modificació i/o ampliació de la llicència
municipal d’obres; d) L’activitat no podrà iniciar-se sense efectuar prèviament el tràmit
de “comunicació prèvia a l’inici de l’activitat”, per al qual cal la presentació a
l’Ajuntament de: d.1) Projecte tècnic més certificat final, d’acord amb la Llei 20/2009 de
prevenció i control de les activitats i la Llei n3/2010 de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infrastructures i edificis; d.2) Presentació de la
“Declaració responsable del titular”, juntament amb la presentació d’un certificat tècnic,
signat pel tècnic competent degudament acreditat o amb document visat, el qual
acrediti “que les instal·lacions i activitat s’ajusten al projecte presentat, que s’han
efectuat les mesures correctores, anàlisi i comprovacions necessàries per verificar el
compliment dels nivells d’emissió i altres normes i prescripcions tècniques i de
protecció de la salut, que s’ha comprovat el bon funcionament de les mesures

correctores i el grau d’eficàcia, les quals són suficients per garantir la protecció de
l’entorn i la seguretat i salut de les persones i béns.
Expedient núm. 84/2011.- Al Sr. Jaume Font Olivet per a la construcció d’una solera
de formigó i una tanca perimetral en el pati de la parcel·la situada al Carrer xxxxxxxxxx
núm. x. Condició: Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació
dels residus de construcció i d’enderroc, d’acord amb l’ordenança municipal de gestió
de runes i terres.
Extrem tercer.- Comunicació de l’activitat de col·lecció privada d’ocells en un pati
de pública concurrència a exercir pel Sr. Joan Vilà Sarquella a la Plaça Major
núm. 9
Atès que el Sr. Joan Vilà Sarquella, amb NIF núm. xxxxxxxxxxxxxxx, ha comunicat a
aquest Ajuntament en data 14 de juliol de 2011 l’inici de l’activitat de col·lecció privada
d’ocells en un pati de pública concurrència ubicada a la Plaça Major núm. 9
(Restaurant Can Trona) d’aquest municipi;
Atès que la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA);
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 22 de
setembre de 2010, adoptà l’acord de concedir al Sr. Joan Vilà Sarquella la llicència
d’obertura d’una activitat de col·lecció privada d’ocells al mateix indret, d’acord amb les
següents condicions:
a) Donar compliment als valors límit d’immissió, d’acord amb les taules dels
annexes 3 i 4 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.
b) Donar compliment a l’informe emès per l’Agència de Protecció de la Salut en
data de 23 d’agost de 2010:
b.1) S’ha d’evitar tota possibilitat de creuaments entre l’activitat de
restauració que s’exerceix a l’immoble i les tasques i/o instal·lacions del nucli
zoològic. Això implicarà un estricte control del personal de restauració i de la
persona dedicada al nucli. No pot existir una activitat mixta.
b.2) S’ha d’instal·lar un tancament automàtic a la porta situada a l’extrem de
la zona del menjador. Aquesta porta ha d’estar sempre tancada.
b.3) No es pot passar cap tipus de material, producte o animal provinent del
nucli zoològic a través de les instal·lacions del restaurant.
c) Aportar el document justificatiu de la inscripció de la col·lecció privada d’ocells al
Registre de Nuclis Zoològics que gestiona el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
d) Assumir per part del titular de la col·lecció privada d’ocells la responsabilitat de
donar compliment a les condicions establertes a la llicència, tot poden ésser
objecte de l’oportú procediment sancionador en el supòsit que no les executi o no
doni compliment a la legislació aplicable
e) Efectuar els controls periòdics establerts.
f) L’activitat podrà ésser objecte d’inspecció en el moment en què s’estimi oportú
per part dels serveis tècnics municipals;
Atès que, en data de 20 de juliol de 2011, l’Agència de Protecció de la Salut va
emetre el següent informe:
.- Poden coexistir ambdues activitats (Restaurant i col·lecció provada d’ocells); tot
tramitant per part del titular l’expedient que té començat amb l’administració
competent perquè li sigui atorgada la llicència municipal d’inscripció com a nucli
zoològic o col·lecció privada d’animals exòtics (aus i tortugues) a un espai de pública
concurrència.
.- En el decurs de la visita per a la descripció de l’acta i l’acta anterior, no s’han
observat creuaments possibles d’animals, personal, productes dels animals,

instal·lacions o subproductes que generen aquets, amb l’activitat de restauració que
en aquesta adreça s’exerceix. Tampoc s’ha observat que en la zona del pati es
serveixin menjars ni que estigui adequat per prestar aquest servei;
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 Sr. Joan
Vilà Sarquella, amb NIF núm. xxxxxxxxxxxxxxx, exercirà l’activitat de col·lecció privada
d’ocells dins d’un pati de pública concurrència a la Plaça Major núm. 9 del nostre
municipi, amb les següents condicions:
a) Compliment de les condicions establertes a l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 22 de setembre de 2010,
de concessió al Sr. Joan Vilà Sarquella de la llicència d’obertura d’una activitat
de col·lecció privada d’ocells al mateix indret.
b) No s‘autoritza, en cap cas, l’ús del pati exterior on s’ubica la col·lecció d’ocells
per servir menjars.
Segon.- Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
Tercer.- Notificar a l’interessat el present cord.
Quart.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 84,45 euros,
d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 5 de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador (canvi no substancial de l’activitat).
Extrem quart.- Resolució de la reclamació patrimonial pels desperfectes
ocasionats per l’averia de la bomba d’aigües pluvials a la U.A.-7
Atès que l’entitat mercantil Promou 2005, S.L., representada pel Sr. Xavier Serrano
González, sol·licità a aquest Ajuntament la incoació d’un expedient de responsabilitat
patrimonial derivada de l’averia que va patir l’estació de bombeig que impulsa
l’evacuació de les aigües pluvials i residuals del Carrer Joan Domènech Alloza del
nostre municipi, a causa de les pluges del dia 12 d’agost de 2010, la qual provocà un
seguit de danys a les vivendes números 3 i 6 del Carrer Joan Domènech Alloza amb
motiu de l’entrada en el seu interior de les referides aigües;
Atès que Promou 2005, S.L. ha presentat a aquest Ajuntament els pressupostos
corresponents a la reparació dels danys ocasionats amb motiu de l’esmentada averia
al continent d’ambdues vivendes per un import total de 4.262,42 € (Quatre mil doscents seixanta-dos euros amb quaranta-dos cèntims), els quals corresponen a treballs
de pintura (1.288,94 €), de fusteria (2.613,14 €) i col·locació de vidres (360,34 €);
Atès que l’arquitecta i l’enginyer tècnic assessors municipals han informat que
l’esmentada estació de bombeig va patir el dia 12 d’agost de 2010 una avaria
imprevisible, consistent en la perforació d’un dels tubs d’acer inoxidable que fan la
funció d’extracció de les aigües, la qual cosa provocà el col·lapse de la xarxa de
sanejament i la conseqüent inundació amb aigües de pluja de la pròpia estació de
bombeig, la posterior saturació de la xarxa municipal de sanejament, i l’entrada
d’aigües pluvials i residuals, a través de les arquetes de registre, a l’interior de la
planta baixa de les vivendes situades al C/Joan Domènech Alloza núms. 3 i 6;
Atès que, a la vista de la documentació continguda a l’expedient, s’estima que ha
quedat acreditat que la imprevisible averia soferta per l’estació de bombeig que
impulsa l’evacuació de les aigües pluvials i residuals del Carrer Joan Domènech Alloza
ocasionà els danys a l’interior de les vivendes situades al C/Joan Domènech Alloza
núms. 3 i 6, existint, per tant, una relació de causalitat entre el fet imputable i el
perjudici causat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:

Primer.- Estimar la reclamació patrimonial presentada per l’entitat mercantil Promou
2005, S.L. de 4.262,42 € (Quatre mil dos-cents seixanta-dos euros amb quaranta-dos
cèntims) corresponent a la reparació dels danys de pintura, fusteria i vidres a la planta
baixa de les vivendes situades al C/Joan Domènech Alloza núms. 3 i 6, soferts amb
motiu de l’averia de data 12 d’agost de 2010 de l’estació de bombeig que impulsa
l’evacuació de les aigües pluvials i residuals de l’esmentat Carrer Joan Domènech
Alloza.
Segon.- Traslladar la present resolució a la companyia d’assegurances amb la qual el
nostre Ajuntament té subscrita la corresponent pòlissa de responsabilitat civil enfront
de tercers per tal que es faci càrrec del pagament de la referida reclamació
patrimonial.
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.- Acord de petició per a la subscripció d’un préstec de 200.000 €
amb La Caixa per al finançament de l’aportació municipal en el projecte de
drenatge d’aigües pluvials al Carrer Sant Sebastià
Atesa la previsió del nostre Ajuntament per a l’execució de les obres corresponents al
Projecte constructiu d’un sistema de drenatge pel carrer Sant Sebastià del nucli urbà
de Sant Pere Pescador, aprovat definitivament pel Ple municipal en sessió de data 28
d’octubre d’enguany;
Atès que el pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2011 contempla, a la
partida de despesa núm. 452/609, l’execució de les referides obres amb una previsió
de 400.000 € (Quatre-cents mil euros);
Atès que aquest mateix pressupost recull la previsió de finançament de l’obra,
mitjançant una subvenció de 200.000 € (Dos-cents mil euros) provinent del Consorci
de la Costa Brava, d’acord amb el conveni que signà amb el nostre Ajuntament en
data de 19 de maig de 2009, i una aportació municipal de la mateixa quantitat, la qual
provindrà d’un préstec a llarg termini a subscriure amb una entitat bancària;
Atès que cal sol·licitar les condicions per a la subscripció d’aquest préstec; i
Atès que s’ha estimat adient sol·licitar aquestes condicions a Caixabank, S.A.,
sucursal de Sant Pere Pescador, tenint en compte que és l’entitat bancària amb qui el
nostre Ajuntament té majoritàriament la relació comercial;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Efectuar a Caixabank, S.A., sucursal de Sant Pere Pescador, la petició perquè
efectuï al nostre Ajuntament l’oferta per a la subscripció d’un préstec de 200.000 €
(Dos-cents mil euros), amb un termini d’amortització de deu anys més un any previ de
carència, per al finançament de l’aportació municipal necessària a l’execució de les
obres del Projecte constructiu d’un sistema de drenatge pel carrer Sant Sebastià del
nucli urbà de Sant Pere Pescador.
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 cinquè.- Aprovació de la comanda de protectors per a les columnes del
pati d’esbarjo de la Llar d’infants
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 20 de setembre de 2011, acordà
encomanar a Hiper Escola Girona, S.L. el subministrament de sis protectors per a les
columnes exteriors de la Llar d’infants i tres protectors de cantonera per a aquest
mateix edifici, tot aprovant la despesa corresponent a aquesta comanda per import de
796,04 € (Set-cents noranta-sis euros amb quatre cèntims), IVA inclòs;

Atès que, amb posterioritat, s’ha comprovat que els protectors encomanats no eren els
adequats per a les funcions previstes, tot comportant l’anul·lació de la comanda
efectuada; i
Atès que han estat sol·licitats pressupostos per als nous protectors a tres empreses
especialitzades, tot resultant que la més econòmica és la presentada per Hiper Escola
Girona, S.L.;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Encomanar a Hiper Escola Girona, S.L. el subministrament de sis protectors
per a les columnes exteriors de la Llar d’infants i tres protectors de cantonera per a
aquest mateix edifici, tot aprovant la despesa corresponent a aquesta comanda per
import de 1.093,87 € (Mil noranta-tres euros amb vuitanta-set cèntims), IVA inclòs.
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 sisè.- Aprovació de despesa de les saboneres de les dutxes del pavelló
municipal d’esports
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Encomanar l’adquisició de les saboneres per als corresponents espais del
pavelló municipal d’esports, d’acord amb el pressupost presentat, el qual importa un
total de 372,22 € (Tres-cents setanta-dos euros amb vint-i-dos cèntims).
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 setè.- Acord per a l’acomiadament del Sr. Leonel Da Silva Oliveira, peó
municipal
Atès que el Sr. Leonel Da Silva Oliveira, peó de la brigada municipal de serveis, ha
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx;
Atès
que,
en
data
de
5
d’agost
de
2011,
l’Ajuntament
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; i
Atès
que
els
fets
descrits
anteriorment
són
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Acordar l’acomiadament disciplinari del Sr. Leonel Da Silva Oliveira, peó de la
brigada municipal d’obres i serveis, en contracte laboral d’obra i servei, pels motius
expressats als antecedents del present acord.
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 vuitè.- 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO HORES EXTRAORDINARIES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
CATERING IGNASI ANTEQUERA LLOVERAS, MENJADOR OCTUBRE
CARME VICH PASCUAL, HONORARIS
SONJA ELKE HERTEL TAIXI OCTUBRE CASAL

Import
71,85 €
95,78 €
62,92 €
106,80 €
391,60 €
121,04 €
577,60 €
2.291,80 €
315,00 €

COPISTERIA ESTEVE, ESCANEJAR COLOR I PLOTEJAR

34,29 €

GRUP CAMOS, MANTENIMENT ALARMA AJUNTAMENT

269,04 €

SERVICENTRE, ABONO CEMENTIRI

80,46 €

COL.LEGI OFICIAL DE VETRERINARIS GIRONA, CURS MANIPULADOR

500,00 €

SAPPYSPORTS, SPINNING OCTUBRE

448,40 €

DISBOSCH, PAPER CAMILLA DISPENSARI

31,32 €

DISBOSCH, MATERIAL NETEJA PAVELLO

116,11 €

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER SEV SOCIAL NOVEMBRE

236,00 €

MICA NAUTIC, REPARA ZODIAC VIGILANT RIU

129,89 €

VODAFONE, TELEFONS AJUNTAMENT BLACKBERRY REGIDORS

197,87 €

PIANOS FRIGOLER, LLOGUER PIANO FESTIVAL 13-08-2011

767,00 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL CAMP DE FUTBOL
MATERIALS SANT PERE SL, LLOGUER MARTELL I AMOLADORA
MATRIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA OCTUBRE
JAUME ISACH SALA, REPARA CEMENTIRI- LIMITADORS-PAVELLO

6,43 €
44,78 €
640,11 €
1.092,68 €

GROS MERCAT, MATERIAL LLAR D'INFANTS I CAMP DE FUTBOL

39,55 €

GROS MERCAT, AIGUES BRIGADA

13,61 €

VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES MUNICIPALS
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

2.011,05 €
297,93 €

TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972520298 ALARMA AJUNTAMENT

17,90 €

TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL

17,08 €

PAPER TISORES, MATERIAL LLIBRES LLAR INFANTS

15,01 €

UNIVERSAL GAS WORKS, CONSUM GAS PAVELLO

49,41 €

GENERALITAT CATALUNYA, MATRICULA CURS GESTIO AGUSTI BADOSA

112,00 €

POLIGRAS REIXA CAMP DE FUTBOL

295,00 €

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR SETEMBRE
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL MANTENIMENT CEMENTIRI

13.391,50 €
4,02 €

ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT

456,60 €

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

629,81 €

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ECOLES
ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLA

16,96 €
4,04 €

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

2,93 €

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

1,27 €

ENDESA, POL: 40034172384 BOMBA CLUB NAUTIC

21,16 €

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SERVEIS SOCIALS

6,61 €

ENDESA, POL: 4035153006 BOMBA MAS SOPES

17,17 €

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

36,52 €

ENDESA, POL. 40034613961 ESTACIO BOMBEIG LA RAJOLERIA

127,11 €

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT SECTOR BON PREU

230,03 €

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

70,26 €

ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. ST ANTONI

59,63 €

ENDESA, POL: 40034331420 DISPENSARI

16,01 €

SAIGA, ASPERSORS JARDINS CAPELLA I C. CIVIC

65,24 €

JOSEP M CORTADA I PUIG, VIATGE GIRONA INSPECCIO TREBALL

23,85 €

ABACUS, MATERIAL LLAR D'INFANTS

182,54 €

AQUALIA, CAMIO RATA11-10-2011 CASAMORT C. MAJOR I AMFORA

236,13 €

INSTAL.L.ACIONS EMPORDA, MATERIAL SETEMBRE

11.844,25 €

ARIDS CURANTA, TONES ABOCADOR CLARNA

26,20 €

WOLTERS KLUWER, SUBSCRICIO EL CONSULTOR
SAIGA, CORRETGE I REFORÇ TALLA GESPA

2.106,00 €
153,29 €

E.S SNCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA JUNY JULIOL

1.325,25 €

FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

299,48 €

FRAQUE SL, BOSSSES ESCOMBRARIES

382,32 €

ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

5,69 €

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

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

