Ref. 20/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 5 d’octubre de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 22,10 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 (Regidors).
Excusa la seva absència el regidor Sr. Blai Bahí Larios.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la Junta de Govern
Local del dia 20 de setembre de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 20 de setembre
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
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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. 71/2011.- A Endesa Distribución Eléctrica, S.L. (Zona Girona) per a
l’obertura d’una rasa de 16 metres amb la finalitat d’estendre una nova línia elèctrica
de mitjana tensió (25 kV), soterrada, al Carrer Narcís de Ciurana núm. 14, davant de
l’establiment anomenat Materials Sant Pere. Condicions: a) Cal aportar una fiança de
120 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc, d’acord
amb l’ordenança municipal per a la 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 la
realització de les obres; c) La reposició de la vorera s’ha de realitzar amb el mateix
tipus d’acabat que l’existent (panot).
Expedient núm. 73/2011.- A Càmping Car, S.L. per a la substitució de la coberta de
l’edifici de sanitaris (Sanitari núm. 2) situat al centre del càmping La Ballena Alegre.
Condicions: a) La coberta de fibrociment haurà de ser enderrocada per una empresa
especialitzada; b) Cal aportar una fiança de 685,38 € per garantir la correcta destinació
dels residus de construcció i enderroc, d’acord amb l’ordenança municipal per a la
gestió de runes i terres (S’haurà d’aportar el certificat de que s’han gestionat els
residus de fibrociment en un abocador autoritzat); c) Cal presentar un aval de 256 €
per refer els elements d’urbanització, en el supòsit que resultin malmesos per la
realització de les obres; d) Només s’autoritzen obres de conservació, millora i
manteniment d’aquesta instal·lació; e) S’haurà d’avisar als serveis tècnics municipals
en el moment de l’inici i al final de l’obra; f) S’haurà d’aportar plànol dels panells solars;
g) Aquesta llicència únicament atorgà l’autorització per a la realització de les obres
descrites al projecte; qualsevol altra obra o actuació que es faci a l’esmentat edifici de
sanitaris haurà d’ésser objecte de sol·licitud d’una nova llicència municipal d’obres o
de la complementació d’aquesta.
Expedient núm. 74/2011.- A la Sra. Gemma Abras Feliu per pavimentar el jardí de
l’immoble situat al Carrer XXXXX núm. XX. Condicions: a) Cal aportar una fiança de
120 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc, d’acord
amb l’ordenança municipal per a la 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 la
realització de les obres.
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Expedient núm. 76/2011.- A la Sra. Rosa Serra Menéndez per arreglar les esquerdes
existents a la façana de l’immoble situat al Carrer XXXXXXX núm.XX. Condicions: a)
Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc, d’acord amb l’ordenança municipal per a la 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 la realització de les obres.

Extrem tercer.- Adjudicació de les obres de tancament de l’anella de la xarxa de
subministrament d’aigua potable al sector de La Mota
Atesa la necessitat de portar a terme els treballs per tal de fer arribar els serveis de
subministrament d’aigua potable i gas natural al sector de La Mota de la nostra
població, els quals es recullen al desglossat del Projecte per al tancament de l’anella
de la xarxa d’aigua i gas al municipi de Sant Pere Pescador amb un pressupost (PEC)
de 29.821,54 € (Vint-i-nou mil vuit-cents vint-i-un euros amb cinquanta-quatre cèntims);
Atès que han estat sol·licitats pressupostos per a la realització d’aquests treballs a tres
empreses amb capacitat suficient per portar-los a terme;
Atès que, de les tres empreses consultades, és Construccions Infraestructures i
paviments (CINPA, S.A.) la que ha presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament
per al nostre Ajuntament, tot proposant un preu d’execució per contracte de 28.999,99
€ (Vint-i-vuit mil nou-cents noranta-nou eros amb noranta-nou cèntims);
Atès que l’empresa CINPA,S.A. ha ofertat, a més, la realització d’un seguit de millores
a l’àmbit del projecte, sense cap cost suplementari per a l’Ajuntament, les quals
consisteixen en la realització dels treballs previs a la instal·lació de la xarxa
d’enllumenat públic (col·locació del tub corrugat, de la posta de terra, de les arquetes, i
el fonament per a les faroles); 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 d’obres;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Construccions Infraestructures i paviments (CINPA,
S.A.) la realització dels treballs d’implantació dels serveis de subministrament d’aigua
potable i gas natural al sector de La Mota de la nostra població, els quals es recullen al
desglossat del Projecte per al tancament de l’anella de la xarxa d’aigua i gas al
municipi de Sant Pere Pescador, pel preu (PEC) de 28.999,99 € (Vint-i-vuit mil noucents noranta-nou eros amb noranta-nou cèntims), el qual es finançarà amb una
subvenció extraordinària de 29.000 € atorgada per la presidència de la Diputació de
Girona.
Segon.- L’empresa CINPA,S.A. dipositarà la garantia definitiva corresponent al 5% de
l’import de l’adjudicació.
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.- Adjudicació de les obres d’adequació del paviment del Carrer
Bons Aires i Pau Casals
Atesa la necessitat de portar a terme els treballs d’adequació del paviment dels carrers
Bon Aire i Pau Casals de la nostra població, els quals es recullen al corresponent
Projecte executiu d’adequació del paviment dels Carrers Bon Aire i Pau Casals a Sant
Pere Pescador, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost (PEC) de
29.940 € (Vint-i-nou mil nou-cents quaranta euros);
Atès que s’ha estimat convenient separar l’adjudicació dels treballs d’asfaltat i dels
treballs propis de paleteria previstos al projecte;
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Atès que han estat sol·licitats pressupostos per a la realització dels treballs d’asfaltat a
tres empreses amb capacitat suficient per portar-los a terme i el de paleteria a tres
paletes amb capacitat igualment suficient;
Atès que, de les tres empreses d’asfaltat consultades, és Agustí i Masoliver, S.A.
(AMSA) la que ha presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per al nostre
Ajuntament, tot proposant un preu d’execució per contracte d’11.664,06 € (Onze mil
sis-cents seixanta-quatre eros amb sis cèntims) i que, dels tres paletes consultats, és
el Sr. Eduard Olmos Medina el que ha presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament per al nostre Ajuntament, tot proposant un preu d’execució per
contracte de 6.190,28 € (Sis mil cent noranta euros amb vint-i-vuit cèntims); 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 d’obres;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Agustí i Masoliver, S.A. (AMSA) la realització dels
treballs d’asfaltat dels carrers Bon Aire i Pau Casals, els quals es recullen al Projecte
executiu d’adequació del paviment dels Carrers Bon Aire i Pau Casals a Sant Pere
Pescador, pel preu (PEC) d’11.664,06 € (Onze mil sis-cents seixanta-quatre eros amb
sis cèntims).
Segon.- Adjudicar al paleta Sr. Eduard Olmos Medina els treballs de paleteria inclosos
al Projecte executiu d’adequació del paviment dels Carrers Bon Aire i Pau Casals a
Sant Pere Pescador pel preu (PEC) de 6.190,28 € (Sis mil cent noranta euros amb
vint-i-vuit cèntims).
Tercer.- Determinar que els referits treballs d’asfaltat i paleteria es financin amb una
subvenció extraordinària de 29.000 € atorgada per la presidència de la Diputació de
Girona.
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 cinquè.- Sol·licitud de subvenció per a actuacions adreçades a la millora
de l’eficiència de la gestió i optimització de recursos
Atès que el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya ha aprovat la convocatòria per a 2011 de subvencions a municipis perquè
realitzin actuacions adreçades a la millora en l’eficiència de la seva gestió i
optimització de recursos (Ordre GRI/239/2011, de 22 de setembre, publicada al DOGC
de 29.9.2011); i
Atès que s’ha estimat la conveniència de sol·licitar una subvenció per a la realització
d’un estudi sobre l’optimització dels recursos –humans i materials- que es destinen a la
conservació i manteniment municipal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya una subvenció de 1.300 € (Mil tres-cents euros) per a la
realització d’un estudi sobre l’optimització dels recursos –humans i materials- que es
destinen a la conservació i manteniment municipal de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador, en el marc de la convocatòria efectuada per l’Ordre GRI/239/2011, de 22 de
setembre.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem sisè.- Sol·licitud de subvenció de l’AMPA de l’escola Llagut per al
pagament d’un servei de psicòleg i de monitoratge d’esports per als alumnes de
l’escola
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre d’Ensenyament d’Infantil
i Primària del nostre municipi ha sol·licitat, a l’igual que als anteriors cursos escolars,
l’atorgament d’una subvenció econòmica mensual durant el present curs escolar 20112012 per contribuir al pagament del monitor per a les activitats esportives
extraescolars i del psicòleg escolar;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre d’Ensenyament
d’Infantil i Primària de Sant Pere Pescador una subvenció mensual durant el curs
escolar 2011-2012, des del mes d’octubre de 2011 fins al mes de juny de 2012, de 120
€ Cent vint euros) per al pagament del monitor d’esports i de 530,50 € (Cinc-cents
trenta euros amb cinquanta cèntims) per al pagament del psicòleg escolar.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem setè.- Sol·licitud de la Sra. Maria del Carmen Font Isern per a l’adquisició
de la titularitat de dos nínxols del cementiri municipal
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la titularitat
dels nínxosl del Cementiri Municipal que també es detallen 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 dels nínxols
del Cementiri Municipal que també es detallen:
Situació dels nínxols
Titular
Maria del Carmen Font Isern
a) xxxxxxxxxxxxxxxx.
b) xxxxxxxxxxxxxxxx.
(Els adquireix per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat dels nínxols
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 dels nínxols.
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 vuitè.- Sol·licitud de l’Associació Catalunya contra el càncer per a
l’atorgament d’un ajut econòmic
Atès que per part de l’Associació “Catalunya contra el càncer” de Girona ha estat
sol·licitada al nostre Ajuntament una col·laboració econòmica, en concepte de donatiu,
per tal d’ajudar-la a fer front a les despeses que comporten els seus programes
d’ajuda al malalt oncològic;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’Associació “Catalunya contra el càncer” de Girona una subvenció
de 150 € (Cent cinquanta euros) per tal d’ajudar-la a fer front als seus programes
d’ajuda al malalt oncològic.
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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 per a l’adquisició de material esportiu per al pavelló
municipal d’esports
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat d’adquirir material per a la sala de
musculació del pavelló municipal d’esports, adopta el següent ACORD, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Adquirir a Aerobic and Fitness, S.L. dotze Body Bar de 3 quilos i quinze Body
Tube pel preu total de 362,85 € (Tres-cents seixanta-dos euros amb vuitanta-cinc
cèntims), amb la finalitat de destinar-los a la sala de musculació del pavelló municipal
d’esports.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem desè.- Acord per a la subscripció d’un contracte de consignació de
maquinària amb l’empresa Dis Sellout Vending per al subministrament de
begudes i menjar envasat al pavelló municipal d’esports
Atesa la necessitat d’establir un servei per al subministrament de begudes calentes i
fredes i per al subministrament d’snacks (reposteria, barres de xocolata, caramels...)
als usuaris del pavelló municipal d’esports; i
Ateses les condicions ofertades per l’empresa Dis Sellout Vending per a la
consignació de tres màquines expenedores d’aquests productes al pavelló municipal
d’esports;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Signar amb l’empresa Dis Sellout Vending un contracte de consignació de
maquinària per al subministrament de begudes i menjar envasat als usuaris del pavelló
municipal d’esports per una durada de 12 mesos, a comptar des de la data del 16
d’octubre de 2011, d’acord amb les condicions contingudes al contracte elaborat pel
coordinador municipal d’esports, el qual s’incorpora al present expedient.
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en especial, per a la signatura del
corresponent contracte
Extrem onzè.- Acord d’acceptació de la subvenció atorgada per l’IMSERSO per a
la millora de l’accessibilitat a l’edifici de l’Ajuntament i a la vorera del pàrquing
d’El Molí
Atès que per part de l’Instituto de Mayores i Servicios Sociales (IMSERSO) ha estat
notificat al nostre Ajuntament que la Comissió de seguiment del Conveni Marc
imserso-Fundación ONCE ha acordat atorgar al nostre Ajuntament una subvenció de
2.712,73 € en concepte d’aportació de l’IMSERSO i de 173,15 € en concepte
d’aportació de la Fundació ONCE per a l’execució de les actuacions de millora de
l’accessibilitat a l’edifici de l’Ajuntament i a la vorera del pàrquing d’El Molí, tot essent
l’aportació municipal necessària la de 2.885,89 € (50% del total del pressupost); i
Atès que, per part de l’IMSERSO, es sol·licita al nostre Ajuntament que confirmi l’acord
amb aquesta decisió i que ratifiqui la participació municipal en l’actuació;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer.- Acordar la conformitat del nostre Ajuntament amb la resolució de la Comissió
de seguiment del Conveni Marc Imserso-Fundación ONCE, adoptada en sessió de 14
de març de 2011, relativa a les aportacions per a les actuacions de millora de
l’accessibilitat a l’edifici de l’Ajuntament i a la vorera del pàrquing d’El Molí.
Segon.- Ratificar que l’aportació del nostre Ajuntament a l’esmentada actuació sigui de
2.885,89 € (Dos mil vuit-cents vuitanta-cinc euros amb vuitanta-nou euros)
corresponent al 50% del total del pressupost.
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 dotzè.- 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

Import

XXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

78,32 €

XXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
JAUME ISACH SALA, MARC PORTA CAMP DE FUTBOL
ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR SANT ANTONI
VODAFONE, TELEFONS DEPENDENCIES DEL 15-08 A 14-09
REGISTRE DE LA PROPIETAT DE FIGUERES, BUSQUES
AQUALIA, CAMIO RATA AGOST BON RELAX-CLUB NAUTIC-AV CANIGO

168,30 €
593,54
534,22
2.023,79
560,26
2.833,57

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA SETEMBRE

249,33

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA SETEMBRE

154,54

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL ESCOLES

385,88

CEPSA, CONSUM GAS PIS 4 VENTS

11,29

WURTH, TAPA WC C. CIVIC I MATERIAL BRIGADA

384,51

CORTEX SP COMPUTER SL, TINTA IMPRESSORA BIBLIOTECA

77,10

UNIVERSAL GAS WORKS, CONSUM GAS PAVELLO DEL 23-08 A

11,26

XALOC, JORNADES OOFF

25,00

VODAFONE, CONSUM TELEFON DEPENDENCIES MUNICIPALS
FRAQUE SL , GEL VESTUARIS CAMP DE FUTBOL

200,19
53,10

FRAQUE SL, MATERIAL VESTUARIS CAMP FUTBOL

395,89

FRAQUE SL, MATERIAL WC VESTUARIS FUTBOL

755,20

FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

536,90

FRAQUE SL, MATERIAL ESCOLA

85,10

ASS CULTURAL DOS PER QUATRE, ACTUA ROSSINYOLETS 14-08

800,00

INSTAL.ALCIONS EMPORDA SC, MATERIAL ENLLUMENAT AGOST

8.967,49

EPIFORMES, 5 BATES LLAR D'INFANTS

157,18

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM OCTUBRE

236,00

DAVID SANGLAS TARRADELLAS, KM AGOST SETEM

102,60

ARGES FITNESS SLL, MANCUERNAS PAVELLO

413,00

MULTISERVEIS CLARANA SL, REGAR CAMINS RECS ESCOLA

2.645,56

RESTAURANT CA LA TERESA, 17 APATS DINAR FESTA SNAT PERE

357,00

SUMINISTRES GIRONA, MATERIAL MENFADOR LLAR D'INFNATS

472,79

SUMINISTRES GIRONA, RENTADORA LLAR D'INFANTS

489,00

SUMINISTRES GIRONA, MICROONES I I BATIDORA LLAR D'INFANTS

179,73

7

MAPFRE, ASSEGURANÇA LLAR D'INFANTS

246,00

GERMANS COSTA, ARRENJAMENT CAMINS MUNICIPALS

28.750,00

SAIGA, ASPERSORS CENTRE CIVIC-MANGUERA

151,22

GERMANS COSTA, NETEJA PLATJA ABRIL PARKING PLATGES

5.262,80

ESTUDIOS TECNICOS ALUMBRADO SA, 7 FRONTALS PL PAVELLO

454,30

PAPER TISORES PAPERERIA, MATERIAL LLIBRES LLAR D'INFANTS

293,56

JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGE FIGUERES DIA 24-26 DE SETEMBRE

32,25

ENDESA, POL. 401656635 BOMBA AIGUA C. ALBERA

3.674,66

CANON, ORDINADORS BIBLIOTECA

1.036,39

CARME VICH PASCUAL, FRA MES DE SETEMBRE

2.262,41

GIROD, SENYALITZACIO

791,43

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR AGOST

33.879,30

FERRER OJEDA, ARAG DEFENSA JURIDICA

1.128,59

SERSALL 95 SL, VIATGES EXTRES AJUNTAMENT AGOST

5.163,23

DISCOR INDUSTRIAL LA SUREDA CORK, MATERIAL BRIGADA PINTURA

102,32

PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS SLU, MAQUINA DESBROSSADORA

891,17

BELTRAN RAMIREZ, AIGUA ESCOLA

100,89

GRUP CAMOS, REVISIO I CANVI PILES ALARMA AJUNTAMENT

34,22

JOAN GALI COSTAL, RETIRADA VEHICLES MERCAT
CANON, PAC HORES

117,00
2.570,00

E.S SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL BRIGADA SETEMBRE

187,72

JOAN ANDREU FUSTER SL, RECOLLIDOR DIRIGIBLE ESCOLA

35,40

CONSORCI COSTA BRAVA, DESPESES 3R TRIMESTRE

97,56

SERVICENTRE, MATERIAL ENJARDINAMENT BRIGADA

250,18

AITERM, REVISIO CALEFACCIO MATERIAL-ESCOAL

27,72

ADRIA GASAU SALO, 5 MENUS PROCES SELECCIÓ LLAR D'INFNATS
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA I BOSSES ESCOMBRARIES

67,50
599,09

AQUALIA, AIGUA 4 VENTS

29,37

MUSSAP, ASSEGURNAÇA VEHICLE 0718 CWJ

542,31
29,70

XXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

156,04

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23.55 hores.
L’ALCALDE

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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