Ref. 23/2011

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 15 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 (Tinents d’Alcalde).
Oients: Pere Bonavia Gummà (Regidor).
Disculpen la seva absència la Sra. Ana Isern Font (Tinent d’Alcalde) i els Srs. Lluís
Font Massot i Blai Bahí Larios (Regidors), aquests dos darrers en qualitat d’oients.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió del 2 de
novembre de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 2 de novembre
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. 48b/2011.- Al Sr. José Manuel García Pérez per a la col·locació
d’una tanca perimetral a la parcel·la núm. 206 del Polígon 3 del Cadastre de Béns
Immobles de naturalesa rústica. 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) La tanca s’ha de reconstruir de
manera que no agredeixi el medi rural, i es realitzarà amb material calat, filferro o
similar, amb una alçària màxima d’un metre vuitanta centímetres (1,80 mts.); c) La
tanca no podrà tenir cap part inferior d’obra, ni ser opaca; d) S’ha de tenir en compte
que aquesta finca es troba inclosa dins de la zona de servitud del domini públic
marítim-terrestre.
Expedient núm. 75/2011.- A la Sra. Maria Lluïsa Bosch Sitjà per a l’enderroc d’un
habitatge entre mitgeres situat al Carrer XXXX s/núm. i Carrer XXXXX núm. X (ref.
Cadastral 7007501 EG0770N 0001KG). Condicions: a) Cal aportar una fiança de 601 €
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) Cal donar previ avís als serveis tècnics municipals, abans de l’inici de les
obres; d) En el supòsit que s’hagués de tallar el carrer, cal avisar prèviament als
serveis tècnics municipals o a la brigada municipal d’obres i serveis; e) La present
llicència únicament autoritza l’enderroc de l’edificació.
Extrem 77/2011.- Al Sr. Christophe Griziaux per a l’ampliació de l’habitatge
unifamiliar aïllat situat al Carrer XXXXX núm. X de la Urbanització XXXXXXXX.
Condicions: a) Cal aportar una fiança de 140,63 € 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) Cal donar previ
avís als serveis tècnics municipals, abans de l’inici de les obres; d) La present llicència
únicament autoritza les obres contemplades al projecte presentat; e) Una vegada
hagin finalitzat les obres, caldrà avisar als serveis tècnics municipals.

Expedient núm. 85/2011.- A Camper Turisme, S.L. per a l’obertura d’una rasa al
Càmping Les Palmeres, necessària per al soterrament de la canalització de la xarxa
de gas, la qual ha de donar subministrament a 26 bungalows ja existents. 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
Expedient núm. 88/2011.- A Càmping Les Dunes, S.A. per a la substitució de
parcel·les d’acampada al Càmping Les Dunes amb la col·locació de quatre
mobilhome. Es situen a l’extrem nord-oest del càmping, tot collindant amb la carretera
a Sant Martí d’Empoúries/L’Escala.
Expedient núm. 90/2011.- A Rostisseria Olé, C.B. per a l’enderroc de l’edifici i dels
coberts del pati situats al Carrer Sant Antoni núm. 4, i per a l’adequació de la parcel·la
resultant. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 1.024,32 € 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 641,40 € per refer els elements
d’urbanització, en el supòsit que resultin malmesos per les obres; c) Cal donar previ
avís als serveis tècnics municipals, abans de l’inici de les obres; d) En el supòsit que
s’hagués de tallar el carrer, cal avisar prèviament als serveis tècnics municipals o a la
brigada municipal d’obres i serveis; e) La present llicència únicament autoritza
l’enderroc de l’edificació, la construcció de la tanca, i la pavimentació de la parcel·la.
Expedient núm. 91/2011.- Al Sr. Anton Pletscher per a l’arranjament d’una paret de
tanca a la parcel·la situada al Carrer XXXXXXXXXXXXXX núm. XX. Condicions: a) La
tanca que dóna al carrer podrà tenir una alçada màxima d’1,80 metres, mesurada des
de la vorera o el terreny./ Fins a 1 metre d’alçada podrà ésser opaca, i la resta, fins a
1,80 metres, haurà d’ésser amb tela metàl·lica, reixes o vegetació d’arbust; b) S’haurà
de tenir en compte que els pilars amb obra opaca, i fins a 1,80 metres d’alçada, només
són possibles si s’usen per suportar una porta o portal; 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; d) Cal presentar un aval
de 256 € per refer els elements d’urbanització, en el supòsit que resultin malmesos per
les obres.

Extrem tercer.- Concessió a FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. de la llicència
definitiva per a l’activitat de telefonia mòbil a l’Avinguda Empordà, 12
En harmonia amb l'Acta de control inicial de l’activitat de data 6 d’abril de 2010 i amb la
documentació requerida i presentada en data de 28 de setembre de 2011, relativa a la
instal·lació de l'activitat d’estació base de telefonia mòbil situada a l’Avinguda Empordà
núm. 12, de la qual és titular l’entitat mercantil FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.; i
Atès l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal en data de 8 de novembre de 2010;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Autoritzar definitivament l'exercici de l'esmentada activitat, en haver-se
acomplert les condicions contemplades a l’acord de concessió de la llicència municipal
d’activitat, adoptat en data 12 d’agost de 2005.
Segon.- La autorització definitiva s’atorga amb les següents condicions:
a) Qualsevol canvi en l’exercici de l’activitat haurà de ser comunicat a
l’Ajuntament. Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada de la valoració
de la naturalesa del canvi esmentat.
b) Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada a l’establiment, en els aspectes
mediambientals, en el termini de vuit anys, llevat que es produeixin abans
canvis substancials en el mateix que obliguin a la tramitació d’una nova

llicència o que s’incorpori en elaguns dels supòsits de revisió anticipada
recollits a l’article 67 del Decret 136/99. Aquesta es materialitzarà amb la
presentació d’una avaluació ambiental verificada davant l’Ajuntament.
Tercer.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 833,10 euros
(Vuit-cents trenta-tres euros amb deu cèntims), d’acord amb el que s’estableix a
l’Ordenança Fiscal núm. 5 d’aquest Ajuntament.

Extrem quart.- Acord sobre el destí de la prestació supramunicipal de serveis del
Fons de cooperació local de Catalunya que pertoca al nostre Ajuntament
Atès que per part de la Subdirecció General de Cooperació Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals ha estat sol·licitat al nostre Ajuntament que
determini a quin organisme supramunicipal del qual formi part destina el capítol de la
prestació supramunicipal de serveis que se li assigna dins de la participació en els
ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any
2011;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Destinar el capítol de la prestació supramunicipal de serveis que el nostre
Ajuntament té assignat dins de la participació en els ingressos de la Generalitat
integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2011, a la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el
Baix Ter, de la qual forma part el nostre Ajuntament.
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.- Acord de conformitat en relació amb la proposta e nomenament
del Sr. Josep Maria Cortada Puig com a Secretari-interventor de l’Ajuntament de
Vilafant, en règim de comissió de serveis
Atès que per part de l’Ajuntament de Vilafant, a través de l’acord adoptat per la Junta
de Govern Local de data 2 de novembre de 2011, ha estat sol·licitada a l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador la conformitat amb la proposta de nomenament del Secretariinterventor de la nostra Corporació Sr. Josep Maria Cortada Puig, en comissió de
servei, per ocupar la vacant que es produeixi del lloc de treball de Secretari-interventor
de l’Ajuntament de Vilafant;
Atès que el Sr. Cortada ha manifestat la seva conformitat amb la proposta;
Atès que per part de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador no existeix inconvenient en
aquest nomenament i que, a la vegada, s’acreditarà davant de la Direcció General
d’Administració Local com es prestarà el servei de secretaria-intervenció durant aquest
període; i
Atès el que disposa l’article 29 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Atorgar la conformitat de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador amb la proposta
de nomenament en comissió de servei del Sr. Josep Maria Cortada Puig com a
Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Vilafant.
Segon.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vilafant, als efectes que pugui
sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local l’autorització de la referida
comissió de servei.

Tercer.- Autoritzar l’Alcalde-president perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem sisè.- Sol·licitud de la Sra. Lourdes Moret Guillamet relativa a la seva
inscripció al “Taller d’intervenció en l’edificació”, organitzat per XALOC
La Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds formulades en aquest sentit per
part de l’arquitecta i l’arquitecta tècnica municipal, adopta el següent ACORD, amb el
vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Autoritzar a la Sra. Carme Vich Pascual, arquitecta municipal, i a la Sra.
Lourdes Moret Guillamet, arquitecta tècnica municipal, a assistir al Taller sobre
intervenció en l’edificació/llicències municipals que es portarà a terme els dies 22 i 29
de novembre d’enguany a Girona, organitzat per l’entitat XALOC de la Diputació de
Girona.
Segon.- Assumir el cost d’inscripció a aquest Taller per part de les dues tècniques
municipals esmentades, el qual importa un total de 50 € (Cinquanta euros).
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde-president perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem setè.- Concessió d’un ajut econòmic pel curs de Prevenció a
l'Assetjament Escolar que tindrà lloc durant el mes de desembre
La Junta de Govern Local, a proposta de la Tinent d’Alcalde de gestió de serveis a les
persones i relacions ciutadanes, adopta el següent ACORD:
Primer.- Establir un ajut econòmic de 12,5 € (Dotze euros i mig), en concepte de
col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, per cada nen/nena
de 6 a 17 anys que participi en el Curs de prevenció de l’assetjament escolar
(Coaching infantil) que es desenvolupa al casal amb l’assessorament de l’Associació
espanyola contra l’assetjament escolar, amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola
Llagut i del nostre Ajuntament.
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.- Acord per a la defensa jurídica i representació processal del nostre
Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu interposat pel propietaris dels
terrenys de l’antic Fluvianàutic contra l’acord de no tramitació del procediment
de responsabilitat patrimonial
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha estat notificat de la presentació per part
de Son Boga,S.L., Transcom Shelfco Tres, S.L. i la Junta de compensació de la Unitat
d’Actuació núm. 8 (Posteriorment 14 Fluvianàutic) de Sant Pere Pescador d’un recurs de
contenciós-administratiu en contra de l’acord adoptat pel Ple municipal, en sessió de data
31 de maig de 2011, de no tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial
instat, amb caràcter preventiu, per part de SON BOGA, S.L. i TRANSCOM SHELFCO
TRES, S.L., propietàries de la pràctica totalitat dels terrenys inclosos a l’antiga Unitat
d’Actuació núm. 14 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador;;
Atès que, d’acord amb la notificació efectuada a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
tenint en compte la seva qualitat de part demandada, se l’emplaça perquè, mitjançant
el seu representant processal, compareixi en el termini de vint dies davant la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.- Secció
Tercera;

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Comparèixer davant la contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.- Secció Tercera per contestar el recurs ordinari núm. 236/2011
interposat per Son Boga,S.L., Transcom Shelfco Tres, S.L. i la Junta de compensació
de la Unitat d’Actuació núm. 8 (Posteriorment 14 Fluvianàutic) de Sant Pere Pescador
en contra de l’acord adoptat pel Ple municipal, en sessió de data 31 de maig de 2011,
de no tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial instat, amb caràcter
preventiu, per part de Son Boga, S.L. i Transcom Shelfco, S.L.
Segon.- Encomanar a la Procuradora dels Tribunals de Barcelona Sra. Elisabet
Fernández Vilagrasa la representació i a l’advocat Sr. Narcís Pérez Moratones la
defensa jurídica de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en aquest procediment
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem novè.- Adquisició de material esportiu per al pavelló municipal d’esports
La Junta de Govern Local, a proposta de l’Alacldia-presidència, adopta el següent
ACORD amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Adquirir divers material per al pavelló municipal d’esports a l’empresa
Aerobic&Fitness pel preu de 1.083,98 € (Mil vuitanta-tres euros amb noranta-vuit
cèntims): 12 Steps professionals, 10 Body Tubes, 10 manuelles d’1 Kg., i 5 Body Bar.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem desè.- Acord de modificació de l’adjudicació de les obres de tancament
de l’anella de la xarxa de subministrament d’aigua potable al sector de La Mota
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 d’octubre de 2011, adoptà
l’acord d’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);
Atès que el Sr. Olmos ha renunciat, posteriorment, a la realització d’aquests treballs;
Ateses les empreses consultades al seu moment pel que fa a la valoració de l’oferta
més avantatjosa econòmicament per al nostre Ajuntament, una vegada acceptada la
renúncia el Sr. Olmos;
Atès que de les ofertes consultades, la més avantatjosa és la presentada per
Construccions, Instal·lacions i Reformes Pep; 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 Construccions, Instal·lacions i Reformes Pep (Sr. José Antonio
Ortiz Morote) 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
7.215,62 € (Set mil dos-cents quinze euros amb seixanta-dos cèntims).
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 onzè.- 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

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

537,63 €

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

665,71 €

ENDESA, POL: 401656673 AJUNTAMENT

341,85 €

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

955,75 €

ENDESA, POL: 401796331 ENLUUMENAT LA CAPELLA

480,91 €

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

540,30 €

ENDESA, POL. 401656654 CAMP DE FUTBOL

596,41 €

LLIBRERIA GEMMA, MATERIAL AJUNTAMENT DES DEL MES JUNY

850,63 €

JORDI MARTI DEULOFEU, VISITA DIPUTACIO 03-11-2011

19,75 €

JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGES 08-11 FIGUERES I 26-10 BCN

91,90 €

INSPAI, DIPUTACIO DE GIRONA, CURS FOTOGRAFIA CASAL

140,00 €

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

740,67 €

ENDESA, POL. 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA
ENDESA, POL: 40034353640 FONT PL MAJOR
ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

39,07 €
7,39 €
85,27 €

ENDESA, POL. 40034300494 ENLLUMEANT MAS SOPES

274,10 €

ENDESA, POL: 40034399278 JONCAR CANTONADA NORD

176,55 €

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

76,13 €

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR D'INFNATS

737,39 €

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENT C. PROVENÇA

773,21 €

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

733,92 €

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

346,81 €

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLÓ

160,33 €

SERSALL. RECOLLIA POP DIES 11 I 27 D'OCTUBRE

492,31 €

SERSALL95 SL, DESPLAÇAMENT NIU A ESTACIÓ BOMBEIG

590,00 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA EXTRA JARDINERIA 21-10-2011

965,17 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FINS 15-11

35,19 €

SERSALL 95 SL, RECOLLIDA MES D'OCTUBRE
SERSALL 95 SL, RECOLLIDA ESTRIS MES D'OCTUBRE
SERSALL 95 SL, TAXES DE JARDINERIA OCTUBRE

14.989,18 €
1.011,79 €
421,48 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL I VESTUARI BRIGADA

23,56 €

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA FINS 31-10-2011

20,30 €

MATERIALS SANT PERE SL, LLOGUER CAMIO GRUA I ALTRES

302,87 €

MATERIALS SANT PERE SL, 8 U SABONERESPAVELLO

203,37 €

MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA TRACTOR

221,07 €

AEROBIC AND FITNESS, MATERIAL ACTIVITATS PAVELLO

974,33 €

DISBOSCH, MATERIAL NETEJADORA PAVELLO

46,32 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, PAVELLO CLAVAR PECES PAVELLO

23,60 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, ARREGLAR PERSIANES ESCOLA

100,03 €

JOAN ANDREU FUSTER SL, ARREGLAR PORTA CASETA ESCOLA

265,32 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA LLAR INFANTS
COPI OLOT, MATERIAL OFICINA
COPI OLOT, TINER IMPRESSORA

21,70 €
156,43 €
61,03 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-5316

5,26 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA AR-M351U

73,84 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR

358,34 €

FRAQUE SL, MATERIAL NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
BEXBE SERVEIS SLU, VESTUARIS CAMP FTBOL 18 DIES

28,32 €
1.750,98 €

AUTOCARS VIÑOLAS, PORT AVENTUA COLLA SARDANISTA

680,40 €

AQUALIA, PASSAR RATA DAVANT COOPERATIVA

177,10 €

AQUALIA, CAMIO RATA CLUB NAUTIC I C. MAR

767,43 €

BEXBE SERVEIS, VESTIDORS BAR CAMP FUTBOL 18 DIES

2.738,78 €

JAUME POCH CARBO, MATERIAL ENJARDINAMENT DE MAIG A OCT

3.758,84 €

ARIDS CURANTA, RECICLAT PETIT RASA C. DELICIES

269,45 €

ENDESA, POL: 40034125154 PIS 4 VENTS

27,47 €

YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, DOCENCIA NOVEMBRE PAVELLO

640,00 €

SERSALL 95S SL, VIAGE EXTRA AJUNTAMENT OCT

35,05 €

JORDI PUNSET ARCHE, AQUALIA RATA CLAVAGUERAM

170,00 €

ENDESA, POL: 40166663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

793,50 €

ENDESA, POL. 401799444 PAVELLO

683,04 €

ENDESA, POL. 401656692 CENTRE CIVIC

351,73 €

ENDESA, POL: 41656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO

116,69 €

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

668,35 €

AD LANTE SERVICIOS MARKETING SL, SUBSCRIPCIO BIBLIOTECA

53,45 €

COLEGI REGISTERADORS, BUSQUES MES DE SETEMBRE

18,58 €

ASSOCIACIO DE VEÏNS 4 VENTS, 4T TRIMESTRE

30,00 €

NARCIS CAULAS CASADEVALL, REPARA MARTELL BRIGADA

277,65 €

ENDESA, POL: 401656654 CAMP DE FUTBOL

710,87 €

AEROBIC AND FITNESS, COMPRA MATERIAL PAVELLO

252,47 €

COPI OLOT, MANTENIMENT FOTOCOPIADORA COLOR

18,12 €

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

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

