Ref. 21/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 18 d’octubre 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: Lluís Font Massot, Blai Bahí Larios (Regidors).
Excusa la seva absència el regidor Sr. Pere Bonavia Gummà.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la Junta de Govern
Local del dia 5 d’octubre de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 5 d’octubre de
2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels
assistents.

Extrem segon.- Acord relatiu a la comunicació efectuada per la Direcció General
de Turisme relativa al manteniment del moble amb cartografia turística.
Atès que, des de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, s’ha
comunicada al nostre Ajuntament l’oferta de cessió de la propietat del moble amb
cartografia turística anomenat Punt d’Informació Turística (P.I.T.), per tal que el seu
manteniment sigui assumit, a partir d’ara, pels serveis municipals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Assumir la propietat del P.I.T. que la Direcció General de Turisme col·locà al
seu dia al nucli urbà de la nostra població, tot assumint les despeses de manteniment
del mateix.
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 tercer .- Concessió de llicències municipals d’obres
Vistos els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos pel tècnic assessor
municipal d'obres, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, acorda concedir les llicències d'obres que es relacionen a continuació
condicionades a l'acompliment dels requisits següents: 1er.- El permís es concedeix
salvant el dret de propietat, sens perjudici per a altri i amb subjecció a les disposicions
de les ordenances municipals que li siguin aplicables i a la legislació vigent en matèria
de precaucions i accidents de treball.
2on.- Les obres seran executades sota la inspecció i les indicacions dels Serveis
Tècnics municipals, els quals donaran compte a l’Alcaldia de les infraccions que
observin.
3er.- Tota obra realitzada que no estigui expressament indicada en aquest permís es
considerarà sense llicència, per la qual cosa es procedirà de conformitat amb la
legislació vigent i aplicable sobre aquest tema.
4rt.- Durant l’execució de les obres no es podrà interrompre la lliure circulació per la via
pública amb dipòsits de materials, bastides ni elements anàlegs a una distància major

de la que s’assenyali, tenint en compte les necessitats de les obres esmentades i les
de trànsit públic. Si es creu necessari, per a la seguretat del trànsit, es construirà una
tanca protectora en la forma que indicarà el tècnic municipal competent.
5è.- La concessió d'aquesta llicència no prejutja en cap cas l'autorització per a
instal·lació d’activitats amb incidència mediambiental.
6è.- Les obres seran executades amb estricta subjecció als projectes aprovats i sota la
direcció del tècnic que figura a l'expedient. Tota variació ulterior que s'hi pretengui
introduir necessitarà la conformitat prèvia.
7è.- Els terminis per a l’execució de les obres seran els següents: Per a les obres
majors.- a) Un any per començar les obres, i b) Tres anys per acabar-les; Per a les
obres menors.- a) Quatre mesos per començar les obres i b) Un any per acabar-les.
8è.- En aplicació de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, els promotors dels edificis
d’habitatges tenen l’obligació de contractar una pòlissa d’assegurança per la
responsabilitat civil decennal.
9è.- A l’empara de la present llicència d’obres, aquest Ajuntament es reserva el dret
d’exigir al sol·licitant la introducció de modificacions a les obres o instal·lacions
executades per adequar-les a l’ús o activitat escollit, de conformitat amb les
prescripcions legals o reglamentàries que regulen l’activitat, tant si és innòcua com si
es tracta d’una activitat compresa en els annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
d’intervenció integral de l’administració ambiental, sense que es pugui exigir cap mena
d’indemnització a l’Ajuntament per danys i perjudicis originats a causa de la present
llicència d’obres.
10è.- Si l’ús o l’activitat a la qual es vulgui destinar l’edificació està prohibit en el
planejament vigent o hi és incompatible, es denegarà la llicència o permís
corresponent i/o es clausurarà, sense que es pugui exigir cap mena d’indemnització a
l’Ajuntament pels danys i perjudicis originats a causa de la present llicència d’obres.
11è.- Des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre no es poden realitzar obres a la via
pública, ni d’excavació, ni de moviments de terres, ni d’obres majors en general, llevat
d’acabats interiors.
12è.- Quan la llicència municipal d’obres faci referència a la realització de noves
construccions, a l’ampliació, rehabilitació o reforma de construccions existents; sigui
parcial o total, a la demolició o enderrocament de construccions, o a la modificació de
l’ús o destí d’edificis i instal·lacions, el titular de la llicència estarà obligat a 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.78/2011.- A Laety-Je-Fre, S.L. per a la construcció d’una tanca
exterior i col·locació de paviment a l’exterior de l’immoble situat al Carrer XXXXX núm.
XX de la urbanització Bon Relax. Condicions: a) La tanca, quan sigui divisòria de dues
parcel·les, pot ser opaca fins a una alçada d’un metre vuitanta centímetres (1,80 m),
amidada des de la rasant de la vorera del carrer o del terreny; b) No s’admeten els
acabats amb elements punxants o que puguin provocar ferides a les persones o
animals.
Expedient núm. 79/2011.- A la Sra. Rosa Serra Menéndez per a la substitució d’una
paret mitgera a l’immoble situat al Carrer XXXXXXXXXX núm. XX. Condicions: a) La
tanca, quan sigui divisòria de dues parcel·les, pot ser opaca fins a una alçada d’un
metre vuitanta centímetres (1,80 m), amidada des de la rasant de la vorera del carrer o
del terreny; b) No s’admeten els acabats amb elements punxants o que puguin
provocar ferides a les persones o animals; c) 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.
Expedient núm. 80/2011.- Al Sr. Domènec Salleras Serrat per a l’adequació d’una
rampa interior de la vivenda situada al Carrer XXXXXXXXX núm. XX. 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.
Expedien núm. 81/2011.- A la Sra. Carmen Olivares Quesada per a la realització de
les obres de divisió a la planta baixa de l’immoble situat a la XXXXXXXXXXXXXX núm.
XX. 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; c) La present
llicència s’atorga únicament per a la realització de les obres descrites a la sol·licitud; d)
Hauran de garantir-se les mesures de seguretat per a la via pública en la reparació de
façana i ampits; e) Per pintar la façana amb bastida i col·locar contenidors o sacs a la
via pública, caldrà sol·licitar la corresponent ’autorització per a l’ocupació de la via
pública.
Extrem quart.- Aprovació del Plec de clàusules administratives per a la
contractació de les obres de construcció d’un sistema de drenatge pel carrer
Sant Sebastià
Atès que el contracte per a l’execució de l’obra anomenada Projecte constructiu d’un
sistema de drenatge pel carrer Sant Sebastià del nucli urbà de Sant Pere Pescador pot
adjudicar-se pel procediment negociat amb publicitat, atès que es troba inclòs en el
supòsit previst als articles 155.d) i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic
(LCSP) i el seu pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, no supera el límit del milió
d’euros; i
Atès que per part de la secretaria-intervenció municipal ha estat elaborat el plec de
clàusules administratives particulars que han de regular aquesta contractació;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels presents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació de les obres del Projecte constructiu d’un sistema de drenatge pel carrer
Sant Sebastià del nucli urbà de Sant Pere Pescador.
Segon.- Acordar la convocatòria del procediment negociat amb publicitat per a
l’adjudicació d’aquestes obres, de tal manera que es faci públic el procediment de
licitació mitjançant un anunci al perfil del contractant (al qual es tindrà accés segons
les especificacions que es regulen en la pàgina web del municipi), de conformitat amb
els articles 161.2 i 126.4 de la LCSP. No obstant aquesta publicitat, també caldrà
assegurar la concurrència mitjançant la sol·licitud d’ofertes a almenys a tres
empresaris capacitats per a la realització de l’objecte del contracte, sempre que això
sigui possible.
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 cinquè.- Sol·licitud de la Sra. Karin Gisela Pitzal per a la bonificació de la
taxa d’escombraries per la utilització d’un compostador distint al model
municipal

Atès que la Sra. Karin Gisela Pitzal ha efectuat una sol·licitud (R.E. núm. 2646/2011)
per tal que li sigui aplicada la bonificació del 10% per la utilització d’un compostador de
deixalles orgàniques a la quota tributària de la taxa per recollida d’escombraries
corresponent a la residència situada a l’XXXXXXXXXX núm. XX;
Atès que l’article 5è. 2 de l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries estableix que aquesta bonificació la gaudiran “els propietaris d’un
compostador adquirit a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, que acreditin el seu bon
funcionament”; i
Atès que, tot i que la Sra. Pitzal no utilitza un compostador adquirit al nostre
Ajuntament sinó un de similar, s’estima que és d’aplicació l’esmentada bonificació si
acredita el seu bon funcionament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Estimar la sol·licitud efectuada per la Sra. Karin Giela Pitzal per tal que li sigui
aplicada la bonificació del 10% per la utilització d’un compostador de deixalles
orgàniques a la quota tributària de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a
la residència situada a l’XXXXXXXXXXXXXX núm. XX, sempre que, prèviament,
acrediti davant dels serveis tècnics municipals el seu òptim funcionament.
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 sisè.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia relatiu a la modificació de l’horari
de treball del Sr. Manel Rojas Muñoz
L’Alcalde sotmet a la consideració dels assistents la ratificació del Decret que es
transcriu a continuació:
“Atès que el Sr. Manel Rojas Muñoz, contractat laboralment pel nostre Ajuntament en
qualitat de peó i adscrit a les tasques de peó/mantenidor del pavelló poliesportiu
municipal i de l’Escola pública LLagut, ha sol·licitat al nostre Ajuntament (R.E. núm.
2523/2011) que li sigui autoritzada una modificació del seu horari de treball per raons
de conciliació familiar, de tal manera que el seu horari passi a ésser intensiu: De 8,45
a 17 hores, els dimecres i dijous de cada setmana i els divendres alternatius;
Atès que el Decret 214/1990, d’aprovació del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, estableix al seu article 312, a) que, dins de la potestat d’organització de
les entitats locals, correspon al president determinar l’horari dels diferents serveis i del
personal adscrit a aquests, com també la distribució de la jornada anual; i que l’article
316 d’aquest mateix Reglament estableix quins són els principis que s’han de tenir en
compte a l’hora de fixar la jornada de treball i la distribució de l’horari;
Atès que, d’acord amb l’informe jurídic sol·licitat al secretari de la Corporació, “la
decisió a adoptar ha de valorar, per una banda, les necessitats d’organització del
treball pel que fa als serveis que es presten als diversos equipaments on el Sr. Rojas
està adscrit i, per altra banda, les circumstàncies personals i familiars (número i edat
dels fills, situació escolar, situació laboral de la mare...) que concorren en el peticionari,
per tal de ponderar si és possible accedir o no a la sol·licitud formulada”;
Atès que, sol·licitat informe al Coordinador municipal d’esports en relació a la petició
del Sr. Rojas, aquell manifesta que la franja horària de 17 a 22 hores al pavelló
municipal d’esports “pot ser assumida per una única persona, sempre i quan tot el
tema logístic estigui preparat per a les sessions que es duran a terme durant la tardavespre-nit”; i
Atès que han estat valorades les circumstàncies personals i familiars del peticionari;
HE DISPOSAT:
Primer.- Accedir a la petició efectuada pel Sr. Manel Rojas Muñoz per tal que li sigui
modificat l’horari de treball en qualitat de peó municipal adscrit a les tasques de

peó/mantenidor del pavelló poliesportiu municipal i de l’Escola pública LLagut, per
raons de conciliació familiar, de tal manera que el seu horari passi a ésser intensiu: De
8,45 a 17 hores, els dimecres i dijous de cada setmana i els divendres alternatius; i
continuï essent de 8,45 a 12,45 hores i de 18 a 22 hores la resta dels dies de la
setmana.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta e Govern Local a la primera
sessió que es porti a terme a partir de la data d’avui.”
Sotmesa la ratificació del precedent Decret a la consideració dels assistents, aquesta
obté el vot favorable de tots els assistents.
Extrem setè.- Acord de comanda de manteniment del camp d’esports municipal
La Junta de Govern Local, atesa la necessitat de reparar les reixes de canaleta de la
gesp artificial del camp d’esports municipal i atès el pressupost facilitat per l’empresa
instal·ladora d’aquesta gespa, adopta el següent ACORD amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Primer.- Encomanar a l’empresa Poligras Ibérica, S.A. l’adquisició de vint-i-cinc reixes
de canaleta, marca Poligras-Ulma, de 0,5 metres, per a la gespa artificial del camp
municipal d’esport, pel preu de 250 € (Dos-cents cinquanta euros), IVA no inclòs.
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 vuitè.- Acord per a la contractació de les activitats corresponents a L’hora
del conte i a l’activitat de Nadal (Recollida de cartes reials)
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Contractar l’activitat de L’Hora del conte per al mes de novembre a la
Biblioteca municipal, pel preu de 200 € + IVA i l’activitat de Recollida de cartes per
part el patge reial pel preu de 285 € + IVA.
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.- Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació en
pràctiques de la Sra. Raquel Brun Fernandez la Llar d’infants municipal
Atesa la proposta efectuada per l’Institut Ramon Muntaner de Figueres per tal que la
Sra. Raquel Brun Fernandez, alumne del curs de formació professional en educació
infantil a l’esmentat Institut, pugui portar a terme una formació pràctica a la Llar
municipal d’infants; i
Atès que, per part de la direcció de la Llar d’infants, s’ha valorat favorablement al
proposta;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut Ramon Muntaner de
Figueres per tal que la Sra. Raquel Brun Fernández pugui portar a terme la seva
formació pràctica a la Llar d’infants municipal, des del 24 d’octubre d’enguany fins a la
data del 10 de febrer de 2012.
Segon.- Autoritzar la Sra. Elvira Montserrat González Miras, Directora de la Llar
municipal d’infants, per a la signatura del referit conveni de col·laboració en pràctiques.
Extrem desè.- Aprovacions de despesa

La Junta e Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’ACORD d’aprovar les factures que bes transcriuen a continuació:
Import
Proveïdor/Concepte
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
CATERING IGNASI ANTEQUERA LLOVERAS, MENJADOR SETEMBRE
MAQUINARIA PLANAS SLU, LLOGUER DESBROÇADORA

Import

29,70

156,04 €
352,70 €
221,12 €

LITH GRAFIQUES, PAPER CARTA 2500

327,10 €

CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO MES SETEMBRE

298,09 €

ABACUS, MATERIAL LLAR D'INFANTS

589,61 €

ABACUS. MATERIAL LLAR D'INFANTS

148,24 €

ABACUS, MATERIAL LLAR D'INFANTS
ENDESA, POL: 40042451956 MARINADA

593,96 €
1.539,95 €

FUNDICIO DUCTIL BENITO, ESQUADES 4 U

14,16 €

SERVICENTRE, REPOBLACIO GESPA

17,28 €

COPI OLOT, IMPRESSORA LLAR D'INFANTS

683,22 €

SALO HUBACH SC, DESBROSSAMENT NETEJA PARCEL.LES

2.165,30 €

CLUB NAUTIC SANT PERE, GASOIL BRIGADA I VIGILANT RIU

1.890,56 €

JOSEP M CORTADA PUIG, VIATGE BAECELONA ABSIS 13-10-2011
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 10 PILONES

83,09 €
53,58 €
1.049,13 €

MATERIALS SANT PERE SL, COPIA CLAU

10,77 €

MATERIALS SANT PERE SL, VALLA MOBIL OBRA

46,20 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL PAVELLO
NARCIS PASCUAL BARCELO, TREBALLS DESBROSSAMENT
DISBOSCH, DISC MQ NETEJA PAVELLO
ASCENSORS SERRA SA, MANTENIMENT ASCENSOR AJUNT. 4T TRIM
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL MANTENIMENT PAVELLO

2,83 €
885,00 €
24,84 €
293,34 €
9,23 €

INGESCO, VERIFICA PARALLAMPS ESCOLA

222,34 €

INGESCO, REVISIO PARALLAMPS ESGLESIA

175,73 €

COPI OLOT, MATERIAL LLAR D'INFANTS

554,83 €

COPI OLOT, MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT

105,50 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-5316
COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U

13,58 €
101,17 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR-COPIA NEGRES

42,10 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR- COPIES COLOR

571,69 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA

28,76 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA PAVELLO

14,61 €

SAIGA, CORRETJA I GANIVETA MAQUINA BRIGADA
BEXBE SERVEIS, LLOGUER VESTIDORS I BAR FUTBOL

205,37 €
1.451,40 €

BEXBE SERVEIS SLU, 2 VESTUARIS CAMP FUTBOL

885,00 €

ORONA, MANTENIMENT ASCENSOR CASAL

541,12 €

ORONA, MANTENIMENT ASCENSOR CENTRE CIVIC

410,75 €

ENDESA, POL: 40034399278 JONCAR CANTONADA NORD

161,02 €

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

76,90 €

ENDESA, POL:40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

68,75 €

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

240,73 €

ENDESA, POL: 40035353640 PL MAJOR-FONT

7,88 €

ENDESA, POL: 40034121051 CTRA PLATJA ENLLUMENAT

513,10 €

ENDESA,POL:401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

864,14 €

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

478,17 €

SGAE, ESTIU 2011

2.604,51 €

SGAE, FESTA MAJOR I ALTRES JUNY

1.148,87 €

GERMANS COSTA, NETEJA PLATJA SETEMBRE

2.874,48 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, REPÀRA CLUB NAUTIC

512,78 €

LLOGATER, LLOGUER TALLADORA DE PAVIMENTS

109,50 €

BIGAS ASSESSORIA, ALTES CONTRACTE SETEMBRE

171,34 €

KIMI RED, MATERIAL NETEJA

443,68 €

VENTADA, COMPRA ANENOMETRE ZONA KITE

165,20 €

SERSALL 95 SL, CAMPIONAT KITE CONTENIDOR EXTRA

177,00 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESCOMBRARIES SETEMBRE

14.942,68 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESTRIS MES DE SETEMBRE

1.011,79 €

SERSALL 95 SL, TAXA JARDINERIA SETEMBRE

1.079,40 €

SERSALL 95 SL, SERVEI RECOLLIDA POP SETEMBRE

492,31 €

JOSEP COSTA COSTA, ADEQUA IMBORNALS AMFORA

849,60 €

JOSEP COSTA COSTA, REPARA TEULAT ESCOLA

1.045,48 €

SERSALL 95 SL, VIATGES ENVASOS EXTRES SETEMBRE
JOSEP MARIA NAVARRA XARLES, DESMUNTAR QUADRES PL
CATALUNYA
JOAN ANDREU FUSTER SL, GANXOS ESCALES

2.187,81 €

RETOLS EMPORDA, CARTELL INFORMACIO KITE SURF
RETOLS EMPORDA, CARTELL PARADA BUS

2.670,93 €
28,32 €
44,84 €
442,10 €

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

20,00 €

ENDESA, POL: 40035153006 BOMBA MAS SOPES

21,77 €

ENDESA, POL. 40034644941 SERV SOCIALS

49,29 €

ENDESA, POL: 40035172384 BOMBA CLUB NAUTIC

158,36 €

ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

40,17 €

ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLES

30,61 €

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

10,56 €

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT C.ESCOLES

96,48 €

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

21,92 €

ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI

120,81 €

ENDESA, POL. 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

58,00 €

SAPIENS SCCL, SUSCRIPCIO CUINA BIBLIOTECA

21,60 €
37,80 €

SAPIENS SCCL, REVISTA SUPERS BIBLIOTECA
ENDESA, POL: 401656688 CASAL
ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT
FRAQUE SL, GEL FUTBOL
FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

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

642,47 €
474,66 €
53,10 €
531,71 €

L’ALCALDE

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

