Referència 02/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 24 de gener de 2012
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,00 hores.
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria Dolors Ferrer
Canals, Anna Isern Font (Tinents d’Alcalde).
Oients: Lluís Font Massot, Pere Bonavia Gummà, Blai Bahi Larios.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Lectura i aprovació de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 10 de gener de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 10 de gener de
2012, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

Extrem segon: Proposta de compra d’un PC per l’Oficina de Turisme.
Atesa la necessitat d’adquirir un ordinador per l’Oficina Municipal de Turisme.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer.- Adquirir a Canon- CBC Girona, S.L. un ordinador marca HP Bussiness Desktop
LH122EA pel preu de 808,39 € (Vuit-cents vuit euros amb trenta-nou cèntims ), IVA inclòs,
amb la finalitat de destinar-lo a l’Oficina Municipal de Turisme.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I
RÈGIM INTERN

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.
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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 comunicar-ho 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. 02/2012.- A CÀMPING CAR, S.A., per a la construcció d’un pou i
l’ampliació d’una arqueta de registre al Càmping “La Ballena Alegre” amb la finalitat de
permetre la connexió del sistema de tractament de les aigües residuals del càmping amb
el col·lector que pertany al sistema públic de sanejament. Condicions: a) Cal aportar una
fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus d’excavació i construcció
d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres.
Expedient núm. 05/2012.- A CÀMPING LA GAVIOTA, S.L., per a l’adequació de l’estació
de bombament interna del Càmping, situada al Càmping “La Gaviota”. Condicions: a) Cal
aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció
i excavació d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres.
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Extrem Quart: Autorització temporal al Sr. Lothar Willwerth per a la venda de
recanvis i complements de caravanes i autocaravanes a la caseta d’obra situada
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx la temporada estiuenca 2012.
Atès que per part del Sr. Lothar Willwerth ha estat sol·licitada a aquest Ajuntament una
llicència (R.E. núm. 105/2011) per a la venda durant la temporada estiuenca de 2012 de
recanvis i complements de caravanes i autocaravanes a la caseta d’obra existent a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la qual està inclosa dins l’àmbit de sòl
xxxxxxxxxxxxxxxx previst al Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador;
Atès que l’àmbit de sòl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx està pendent de desenvolupament a través
de la prèvia tramitació del corresponent Pla Parcial;
Atès que l’esmentada caseta d’obra fou construïda a l’empar d’una llicència d’obres, concedida pel Ple de la corporació en data de 18 de juliol de 1985, per a la construcció
d’oficines de caràcter provisional ; i
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’arquitecta assessora municipal en
data 16 de gener de 2012, no pot autoritzar-se cap llicència d’obres ni d’activitats per a
construccions i instal·lacions en un sector de sòl urbanitzable pendent de desenvolupament, sinó que únicament poden atorgar-se autoritzacions de temporada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer.- Autoritzar durant la temporada estiuenca de 2012 al Sr. Lothar Willwerth la realització de l’activitat de venda de recanvis i complements de caravanes i autocaravanes a la
caseta d’obra situada a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, d’acord amb les següents condicions:
1.- La present autorització té caràcter temporal: S’iniciarà el 31 de març de 2011 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2011.
2.- Una vegada hagi finalitzat el període d’autorització, el local haurà de tancar.
3.- Pel que fa al terreny de l’exterior, una vegada hagi finalitzat el període d’autorització,
haurà de deixar-se ben net i lliure de qualsevol element adscrit a l’activitat de temporada
que s’hi hagi realitzat. El cost del desmuntatge anirà a càrrec de l’autoritzat.
4.- La caseta es destinarà únicament a les activitats relatives a la venda de recanvis i
complements per a caravanes i autocaravanes.
5.- No es permet l’ús del terreny exterior de la finca com a taller per a la reparació de caravanes i similars. Aquest s’haurà de mantenir net i lliure de vehicles i accessoris, llevat de
l’aparcament propi de l’activitat.
6.- No s’admet l’ús de residència o habitatge a l’interior del local, així com tampoc l’ús
d’habitatge a l’exterior (habitatges mòbils: caravanes, autocaravanes, mòbil-homes, i bungalows transportables...)
7.- No es permet la implantació de cap construcció exterior ni el tancat de la finca sense
que hagi estat atorgada la prèvia autorització municipal.
8.- L’autoritzat haurà de dipositar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador un aval o dipòsit
per import de 1.200 € amb la finalitat de garantir el tancament i desmuntatge de la instal·lació, una vegada hagi finalitzat el període d’autorització.
9.- Caldrà satisfer a l’Ajuntament les taxes corresponents en concepte d’autorització temporal de les instal·lacions, tal com assenyalen les ordenances fiscals de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador.
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 Cinquè: Acord de concedir el permís corresponent al Càmping Nàutic
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Almatà per pintar i realitzar feines de conservació del pont sobre el Rec Sirvent.
Atès que per part del Càmping Nàutic Almatà s’ha sol·licitat a aquest Ajuntament el permís
per portar a terme els treballs de pintura i reposició de peces del pont llevadís situat sobre
el rec Sirvent (R.E 106/2012).
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics de L’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’acord següent:
Primer: Concedir al Càmping Nàutic Almatà el permís corresponent per a portar a terme
els treballs de conservació i pintura del pont llevadís situat sobre el rec Sirvent, sense
perjudici dels informes sectorials corresponents.
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: Adjudicació de les obres de construcció d’un sistema de drenatge pel
carrer Sant Sebastià.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 d’octubre de 2011, va adoptar
l’acord d’ aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de
les obres del Projecte constructiu d’un sistema de drenatge pel carrer Sant Sebastià del
nucli urbà de Sant Pere Pescador i la convocatòria del procediment negociat amb publicitat per a l’adjudicació d’aquestes obres, de conformitat amb els articles 161.2 i 126.4 de
la LCSP.
Atès que, la mesa de contractació, reunida en data de 30 de novembre de 2011, a la vista
de l’informe emès pel Servis Tècnics municipals, ha acordat proposar l’adjudicació
d’aquestes obres a l’empresa XAVIER ALSINA SA, tenint en compte que és la que presenta l’oferta més avantatjosa.
Atès que l’empresa XAVIER ALSINA SA, ha presentat la documentació requerida per
acord de la Junta de Govern de data 29 de desembre de 2011.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Xavier Alsina SA el contracte d’obres corresponents al projecte constructiu d’un sistema de drenatge pel carrer Sant Sebastià del nucli urbà de Sant
Pere Pescador per procediment negociat amb publicitat, pel preu de 286.268,00 € (Doscents vuitanta-sis mil dos-cents seixanta-vuit euros), iva inclòs, més la realització de millores valorades per un import de 24.000,00 € (vint-i-quatre mil), iva no inclòs.
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 452/609 del pressupost 2012.
Tercer.- Notificar la present adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris.
Quart.- Notificar a XAVIER ALSINA SA, adjudicatari del contracte, el present acord i citarlo per a la signatura del mateix, el proper dia 6 de febrer de 2012.
Cinquè.- Publicar la formalització d’aquest contracte d’obres en el Perfil de contractant.
Sisè.- Formalitzat el contracte, el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut
de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva aprovació per
l’Ajuntament amb informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut i la posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit, es procedirà a l’acta de replantejament i
inici de l’obra.
Setè.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.
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Extrem setè: Aprovació del Padró Fiscal de l’impost Fiscal sobre Vehicles de
Tracció Mecànica corresponent a l’anualitat 2012.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal de l’Impost sobre els Vehicles de Tracció
Mecànica corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2012, el qual importa un total de
140.522,15 € (Cent quaranta mil cinc-cents vint-i-dos euros amb quinze cèntims).
Segon.- Sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies i, si un cop acabat el
mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui aprovat definitivament
sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
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 vuitè: Acord de subscripció d’una pòlissa de crèdit amb l’entitat Caixabank
SA.
Atès que la Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2011, va acordar sol·licitar una
oferta per la subscripció d’una pòlissa de crèdit a l’entitat Caixabank SA, per tal de fer front
a les necessitats temporals de tresoreria.
Atès que en data vint-i-tres de gener l’esmentada entitat presentà la seva oferta.
Atès el capital viu per operacions de tresoreria, inclosa aquesta nova operació, és de
350.000,00 € (tres-cents cinquanta mil euros), que representa un 13.84% sobre els
recursos corrents liquidats el darrer exercici liquidat. Essent aquesta quantitat inferior al
15% dels ingressos corrents liquidats, en el darrer pressupost municipal liquidat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer- Subscriure amb l’entitat financera Caixabank SA una pòlissa de crèdit per un
import límit de 350.000 € (Tres-cents cinquanta mil euros), amb les condicions financeres
següents:
Crèdit màxim autoritzat: 350.000 €
Tipus d’interès: L’ interès serà l’EURIBOR a tres mesos, més un diferencial de 3,75 %.
Comissió d’obertura: 0,50 %
Comissions d’estudi: 0,25 %
Índex revisió: 3 mesos més 3,75%
Amortització: 250.000 € el dia 10 de juny de 2012 i cancel·lació el 31 d’agost de 2012.
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 particular, per a la signatura del
corresponent document notarial.
Extrem novè: Adhesió al Pla Agrupat de Formació per l’Ocupació de les Entitats
Locals pel 2012, promogut per l’Associació de Municipis de Catalunya, i les
Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona.
Atès que des de l’Associació de Municipis d Catalunya i les Diputacions de Girona, Lleida i
Tarragona s’ha iniciat la campanya d’adhesió al Pla Agrupat de Formació per l’Ocupació
de les Entitats Locals pel 2012.
Atès que s’ha valorat positivament l’adhesió del nostre Ajuntament a aquest Pla, la Junta
de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador al Pla Agrupat de
Formació per l’Ocupació de les Entitats Locals que promou l’Associació Catalana de
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Municipis i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES

Extrem desè: Proposta de cursos de català per l’anualitat 2012.
Atès que des del Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya han fet arribar una
oferta per a l’organització dels cursos de català bàsic 1 i 2 i bàsic 3.
Atès que aquest servei ja es porta realitzant des de fa anys al Casal Cultural de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, i es valora positivament la seva voluntat integradora.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer.- Aprovar la despesa de 3.092€ (tres mil noranta-dos euros) corresponent a
l’organització de dos cursos de català, organitzats pel Consorci de Normalització
Lingüística de Catalunya, en concret els cursos bàsic 1 i 2 i el bàsic 3 de febrer a maig
2012.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Extrem onzè: Renuncia a la titularitat del nínxol núm. 14 del departament Nord-oest
tercer pis per part del seu titular.
Atès que la Senyora xxxxxxxx ha presentat (R.E 118/2012) renúncia a la titularitat del
nínxol número xxxxxx del departament xxxxxxx, que fins a la data n’era titularitat del seu
marit, en xxxxxxxxxx, avui difunt.
Atès que en la referida renúncia la senyora xxxx manifesta que autoritza a traslladar a la
fossa comuna les restes que en aquest nínxol s’hi trobin.
Atès que la vigent ordenança municipal del cementiri de Sant Pere Pescador, en el seu
article 31, diu: “Podrà ser declarada la caducitat i revertirà en aquest cas a l’Ajuntament el
dret funerari, en els casos següents: (...) f) per renúncia expressa del titular.”
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer- Acceptar la renúncia a la titularitat del nínxol del cementiri municipal número
catorze del departament xxxxxxxxxxxx presentada per la Sra.xxxxxxxxxxxxxx, en la que a
la vegada autoritza, en el moment oportú, a traslladar les restes que s’hi trobin a la fossa
comuna del cementiri municipal.
Segon- Anotar al Registre del cementiri municipal la caducitat de la titularitat del nínxol
número xxxxxxx del departament xxxxxxxxxxxxxx.
Tercer- Notificar el present acord a la persona interessada.
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 dotzè: Acord per autoritzar a l’Alcalde president, a signar el conveni amb el
Consell Català de l’Esport per tal de sigui concedida a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador, una subvenció per a la construcció dels vestidors del camp de futbol.
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Atès que per tal que el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
concedeixi una subvenció de 75.000 € per a la construcció dels vestidors del camp de
futbol municipal de Sant Pere Pescador, és necessària la signatura d’un conveni entre les
dues administracions.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Autoritzar l'Alcalde Jordi Marti Deulofeu perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a la signatura del conveni entre el Consell Català de l’Esport i
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
(S’adjunta còpia del conveni en annex 1)

Extrem tretzè: Proposta de retorn de les competències d’atorgament de llicències
d’obra menor a l’Alcalde president.
L’Alcalde informa als assistents que amb la voluntat de modernitzar i agilitzar els tràmits
que es realitzen a l’Ajuntament proposa que la concessió de llicències d’obres menors es
delegi al primer Tinent d’Alcalde Sr Agustí Badosa Figueras.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Autoritzar a l’Alcalde President a fer les gestions oportunes per agilitzar els tràmits de
concessió de llicències d’obres menors.
Extrem catorzè: Aprovació de despeses.
La Junta de Govern Local, amb l vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta l’acord
d’aprovar les factures que es relacionen a continuació:
EUROS

24/01/2012
04/01/2012
ORONA S. COOP

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACI SERVEIS EXTRAORINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORDINARIES
xxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORINARIES
xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO HORES EXTRAORDINARIES
xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
FACTURA ASCENSOR CENTRE CIVIC

04/01/2012

FACTURA ASCENSOR CASAL

04/01/2012

ORONA S. COOP
CANON SISTEMES
D'OFICINA
AITERM, S.L.

04/01/2012

AITERM, S.L.

FACTURA MANTENIMENT CASAL

04/01/2012

AITERM, S.L.

FACTURA MANTENIMENT AJUNTAMENT

240,07

09/01/2012

SOCOMOR SA

FACTURA MATERIAL NETEJA

326,86

16/01/2012
24/01/2012
11/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
24/01/2012

10/01/2012

FACTURA DISC DUR
FACTURA MANTENIMENT CEIP LLAGUT

163,76
74,76
840,16
165,30
63,90
24,75
147,22
572,47
22,27
91,20
421,01
554,65
2.377,83
449,32
1.700,51
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10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
09/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
17/01/2012
17/01/2012
17/01/2012

GRUPO CASTILLA.
GABINETE
GRUPO CASTILLA.
GABINETE
MAGATZEMS J.
FRANCH SL
PINTURES ROIGBENET ROIG
BELTRAN RAMIREZ
SA
LLOGATER
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA
PIBERNAT BARRAGAN EVA
ENDESA, POL:
40035353640
ENDESA, POL:
40034975499
ENDESA, POL:
40034300494
ENDESA, POL:
40034399278
ENDESA, POL:
40034432574
ENDESA, POL:
40034300509
ENDESA, POL:
40034121051
ENDESA, POL:
40034121014
ENDESA, POL:
401796160
ENDESA, POL:
401796331
ENDESA, POL:
40042451956
CASTELLANO GARRIGA
AQUALIA GESTION
INTEGRAL
MARTI DEULOFEU
JORDI
IMATGE I SO JOSEP
MA
SEGURA SEGURA
TONI
FERRER OJEDA

FACTURA MANTENIMENT ANY 2012

989,60

FACTURA RENOVACIO CONTRACTE SUPORT

283,20

FACTURA JOGUINES REIS

165,34

FACTURA PINTAR L'ESCOLA

917,76

FACTURA QUOTA MANTENIMENT FONT AIGUA

368,16

FACTURA LLOGUER GRUP ELECTROGEN CAV. REIS

133,69

FACTURA GAS-OIL C
FACTURA QUILOMETRATGE
ENDESA POLISSA 40035353640 FONT PL. MAJOR

1.802,62
28,31
9,35

ENDESA POLISSA 40034975499

117,72

ENDESA POL 400343000494 ENLLUMENAT MAS
SOPAS

387,77

ENDESA POL. 40034399278 ENLL. C/JONCAR

256,60

ENDESA POL. 40034432574 ENLL. MAS SOPAS

111,83

ENDESA POL 40034300509 ENLL. MAS SOPAS

825,81

ENDESA POLISSA 40034121051 CTRA. PLATJA

795,45

ENDESA POLISSA 40034121014 ENLL. C/GIRONA
ENDESA POLISSA 401796160 ENLL. PL. MAJOR

87,59
1.340,62

ENDESA POLISSA 401796331 ENLLUM LA CAPELLA

739,60

ENDESA POLISSA 40042451956 LLAR INFANTS

328,50

FACTURA CLASSES DESEMBRE

340,00

FACTURA CAMIO RATA

413,23

FACTURA MATERIAL REIS

103,35

FACTURA MATERIAL AUDIOVISUAL

2.987,61

FACTURA SPINNING DESEMBRE

231,28

FACTURA POLISSA ACCIDENTS ACC. ESPORT.

308,17

FACTURA TORXA TUB

19/01/2012

MASSEGUR SA
SANGLAS TERRADELLAS
TELEFONICA ESPAÑA SA
TELEFONICA ESPAÑA SA
ASSOCIACIÓ CATALANA
PERXAS MUNTADA
MARC
MUSICS DE GIRONAS SCCL
SAIGA APLICACIONS
GIROD SL

19/01/2012

GIROD SL

FACTURA SENYAL

19/01/2012

MICA NAUTICA SC
BOTEY SANCHEZRICO MARC
AUDIO DISSENY I
SERVEIS
REPUBLICA DE
GUERRILLA
ASSOCIACIO CUL-

FACTURA TREBALLS EMBARCACIO

1.518,27

FACTURA ACTUACIO LOS HERMANOS DE ROCCO

1.888,00

FACTURA ACTUACIO LOS HERMANOS DE ROCCO

1.180,00

FACTURA TEATRE DE GUERRILLA

1.180,00

18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
19/01/2012
19/01/2012

23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012

FACTURA INAUGURACIO VESTIDORS, REIS,...

93,10
352,40

FACTURA TELEFON AJUNTAMENT

18,39

FACTURA TELEFON CASAL

17,08

FACTURA QUOTA 2012
FACTURA DESPLAÇAMENT GIRONA
FACTURA ACTUACIO FESTA MAJOR SELVATANA
FACTURA BRIDES
FACTURA SENYALS

FACTURA ACTUACIO INFANTIL FESTA MAJOR

524,00
17,00
7.080,00
91,90
291,77
34,50

390,00
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Referència 02/2012
TURAL DOS
23/01/2012
29/12/2011
24/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
24/01/2012

VODAFONE ESPAÑA
SAU
SANGLAS TERRADELLAS
LOCALRET
VODAFONE ESPAÑA
SAU
MUSICAT
AITERM, S.L.
E.S SANCHEZ MUÑOZ SA
ASCENSORS SERRA SA

FACTURA TELEFON

2.046,59

PRESENTACIO DOC. ACC. VEH. DAVID SANGLAS

427,37

QUOTA LOCALRET

237,39

FACTURA TELEFON

242,91

FACTURA ACTUACIO MAGICS FESTA MAJOR
FACTURA MANTENIMENT ESCOLA
FACTURA GAS-OIL
FACTURA SERVEI DE MANTENIMENT

3.304,00
23,88
1.177,82
301,25

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23.00 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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