Ref. 04/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 21 de febrer 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: Pere Bonavia Gummà, Blai Bahi Larios, Lluis Font Massot.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.

Extrem primer: Lectura i aprovació de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 7 de febrer de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 7 de febrer de
2012, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.

ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN
Extrem tercer: Llicències d’obres.
S’informa als assistents del contingut de les Resolucions de concessió de llicències
d’obres menors dictades des del dia 8 de febrer de 2012
Extrem quart: Llicències d’obra major.
Vist l’expedient instruït a l'efecte i l’informe emès pel tècnic assessor municipal d'obres, la
Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, acorda concedir
la llicència d'obres que es detalla a continuació condicionada 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.
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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. 11/2012: A Càmping Las Dunas SA per a la construcció d’una estació de
bombament ubicada en l’extrem més a l’est del càmping, en una parcel·la a tocar a la
platja, i al costat d’un dels dos dipòsits actuals. El tanc de bombament és de 28 m3, amb
unes dimensions de 4x4 i una profunditat de 4,1m. Amb aquest dipòsit el càmping tindrà
un tanc per aigües plujanes i un tanc nou per a aigües residuals. Condicions: Presentació
d’un aval de 120,00 € per a la realitzar la correcta gestió dels residus d’excavació.
Extrem cinquè: Aprovació de les Bases reguladores que han de regir el procés
selectiu per a la funcionarització de la plaça d’auxiliar administratiu inclosa a la
plantilla de personal laboral.
Atès que la plantilla de personal 2012 aprovada en sessió Plenària de 29 de desembre de
2011, hi ha vacant una plaça de funcionari escala Administració General sots-escala
auxiliar administratiu, grup C2.
Atès que per part dels serveis jurídics municipals han estat elaborades les bases
reguladores del procés selectiu per al procés de funcionarització d’una plaça de personal
laboral fix, sots-escala auxiliar administratiu, grup C2.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a funcionarització d’una plaça
d’auxiliar administratiu, grup C2, de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament.
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Segon: Convocar el procediment selectiu per a la provisió d’aquesta plaça de funcionari ; tot
establint que les Bases i la convocatòria d’aquesta plaça es publiquin al Butlletí Oficial de la
Província.
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 sisè: Desestimació de la reclamació efectuada pel Sr. Albert Carrillo contra
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador pel sinistre causat al seu vehicle a causa de la
caiguda d’una branca d’un arbre.
Atès que la companyia d’assegurances Línea Directa Aseguradora S.A com a
asseguradora del Sr Albert Carrillo Radigales ha formulat una reclamació a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 3162/2011) pels danys soferts pel vehicle propietat del seu
assegurat, matrícula xxxxxxxx, com a conseqüència de la caiguda d’una branca, el passat
dia 9 d’agost de 2011.
Atès que el Sr. Albert Carrilló Radigales, amb l’escrit presentat a l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador (R:E 1613/2011), al·lega que en la zona on tenia estacionat el seu vehicle
el manteniment dels arbres va a càrrec de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que el Sr. Albert Carrilló Radigales declara que la branca caiguda li ha produït
desperfectes en el vidre de davant i a l’ala esquerra del seu vehicle, acompanyant
fotografies dels desperfectes.
Atès que en data 14 de desembre de 2011 (R.E 3162/2011), l’empresa asseguradora
Línea Directa Aseguradora SA presenta un pressupost de reparació dels danys causats al
vehicle B 003651 VF, com a conseqüència de l’impacte de la branca caiguda per un
import de 875,71 € (vuit-cents setanta-cinc euros amb setanta-un cèntims) ;
Atès que, d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals, l’incident es va
produir a l’Avinguda Empordà (entre torres tres i quatre), classificada segons el Pla
General vigent al municipi de San Pere Pescador com a sòl urbà, amb qualificació de
Zona 6, blocs aïllats, i que d’acord amb aquesta qualificació en aquets terrenys l’ús
permès és la construcció d’habitatges plurifamiliars i els usos admesos en els espais
lliures privats en la parcel·la són l’esportiu i zones verdes. Per la qual cosa no està permès
l’aparcament de vehicles
Primer.- Desestimar la reclamació formulada pel Sr. Albert Carrillo Radigales pels danys
soferts al vehicle de la seva propietat, matrícula xxxxxxxxx, com a conseqüència de
l’impacte sofert per la caiguda d’una branca d’un arbre a l’Avinguda Empordà (entre
torres tres i quatre), el passat dia 9 d’agost de 2011.
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 setè: Acord de posar a disposició del Departament d’Ensenyament un
terreny de 325.40 m2 per l’ampliació de l’Escola amb un mòdul més.
Atès que, amb motiu de l’ampliació de l’Escola Llagut del nostre municipi mitjançant la
col·locació d’un mòduls prefabricats més, és necessari posar a disposició del Departament
d’Educació un solar de titularitat municipal de 325,40 m2.
Ateses les necessitats escolars de la població de Sant Pere Pescador; i
Atès el contingut de l’informe emès pels serveis tècnics municipals en relació als terrenys
destinats a la ubicació dels referits mòduls prefabricats;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya el terreny de 325,40 m2 de titularitat municipal, lliure de càrregues i gravàmens,
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necessaris per a la col·locació d’un mòdul prefabricat destinats a l’ampliació provisional de
l’escola Llagut (educació infantil i primària) de Sant Pere Pescador.
S’incorpora al present expedient el plànol elaborat pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya amb la ubicació exacte dels mòduls.
Segon: Es faculta al Departament d’Ensenyament per dur a terme els treballs necessaris
a la instal·lació del referit mòdul , per si mateix o per terceres persones.
Tercer: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES

Extrem vuitè Acord de col·laboració econòmica amb la campanya MULLA’T PER
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar a la Fundació Esclerosis Múltiple una ajuda de 150 Euros (Cent cinquanta
euros) per tal que la destinin a la lluita per l’esclerosi múltiple en el mac de la campanya
MULLAT’T PER L’ESCLEROSIS.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem novè: Informació sobre la reducció de subscripcions periòdiques al Casal
de la Gent Gran “La Rectoria”.
L’Alcalde informa als assistents que després d’haver-se reunit amb el President del Casal
de la Gent Gran “La Rectoria” van decidir racionalitzar el número de subscripcions periòdiques destinades al Casal de la Gent Gran.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es farà càrrec de la despesa de les subscripcions periòdiques: El Periódico de Catalunya, revista la Semana i el Diari l’Empordà,
les quals aniran destinades al Casal de la Gen Gran “La Rectoria”.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Extrem desè: Acord de sol·licitud d’una subvenció en el marc de la campanya “Del
pla a la l’acció” destinada a donar suport a l’execució dels plans d’acció local per a
la sostenibilitat (PALS), promoguda per la Diputació de Girona.
Atès que la Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de les subvencions en el marc
de la campanya “Del pla a l’acció”, destinades a donar suport a l’execució dels plans
d’acció local per a la sostenibilitat (PALS).
Atès que en el punt número 4 de les Bases específiques reguladors d’aquesta campanya
es considera despesa subvencionable les accions de millora de l’eficiència energètica.
Atès que la Llar d’infants municipal disposa només d’un sistema de climatització en calent
a base de pous geotèrmics els serveis tècnics municipals han informat favorablement a la
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col·locació de climatització en fred amb FAN COILS, per un import de 19.954,03 Euros
(dinou mil nou-cents cinquanta-quatre euros amb tres cèntims) i d’aquesta manera millorar
l’eficiència energètica d’aquest edifici.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció “Del pla a l’acció” per tal de
millorar l’eficiència energètica de la Llar d’Infants Municipal.
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: Acord de sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Girona en
concepte d’actuacions en matèria forestal.
Atès que la Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions per a
actuacions en matèria forestal.
Atès que en el punt 4 de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció es
considera despesa subvencionable l’arranjament de ferm i/o neteja de marges de camins
rurals de titularitat municipal.
Atès que els serveis tècnics han redactat una memòria valorada sobre la neteja i
desbrossament dels marges dels camins rurals municipals per l’any 2012, la qual puja una
quantitat de 12.390 Euros (dotze mil tres-cents noranta Euros).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per actuacions en matèria
forestal.
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 dotzè: Acord de sol·licitud d’una pròrroga en la justificació de la subvenció
del Consorci Costa Brava per a la construcció del sistema de drenatge del carrer
Sant Sebastià.
Atès que en sessió Plenària de 22 de juny de 2009 l’Ajuntament de Sant Pere Pescador va
aprovar el conveni amb el Consorci de la Costa Brava per a l’acceptació, formalització i regulació de l’aportació al nostre Ajuntament de la quantitat de 200.000 € (Dos-cents mil euros), a càrrec de la convocatòria 2008 del Pla d’Inversions Complementàries del Cicle de
l’Aigua a la Costa Brava, per a l’execució de l’actuació anomenada Projecte de millora de la
xarxa d’aigües pluvials del Carrer Sant Sebastià, Carrer Nord i Carrer Escoles al terme municipal de Sant Pere Pescador, amb la previsió que aquesta s’executi l’any 2011.
Atès que en sessió plenària de 26 d’agost de 2011 es va aprovar el projecte el Projecte
constructiu d’un sistema de drenatge pel carrer Sant Sebastià del nucli urbà de Sant Pere
Pescador.
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, va acordar proposar l’adjudicació
d’aquestes obres a l’empresa XAVIER ALSINA SA, tenint en compte que era l’empresa
que presentava l’oferta més avantatjosa.
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Atès que l’empresa XAVIER ALSINA SA, va presentar la documentació requerida per
acord de la Junta de Govern de data 29 de desembre de 2011.
Atès que la Junta de Govern reunida el passat 24 de gener va acordar 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 € (Dos-cents 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.
Atès que el plec de clàusules administratives particulars aprovades per a la contractació
de la citada obra posaven com a termini d’execució de l’obra tres mesos.
Atès l’empresa adjudicada i la direcció d’obra facultativa preveuen que les obres no finalitzaran en el termini de tres mesos, tal com indica el Plec de clàusules administratives, i
atès que preveuen que les obres no es finalitzin abans del dia 1 de juliol.
Atès que segons l’article 54 de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, del 1 de juliol al 15 de setembre no es podran realitzar obres a la via pública, ni d’excavació, ni de moviments de terra, ni d’obres majors en
general .
Atès que el municipi de Sant Pere Pescador és un municipi amb un vessant turístic i que
després d’haver-se consultar amb els veïns afectats i per tal d’ evitar els perjudicis que les
obres puguin comportar sobre els comerços i establiments d'aquesta zona del poble.
La Junta de Govern Local , amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Endarrerir l’inici de les obres del sistema de drenatge del carrer Sant Sebastià fins a
una data posterior al 15 de setembre, per tal de donar compliment a l’ordenança de civisme i
convivència ciutadana, així com, també, per evitar perjudicis econòmics sobre els comerços i
establiments d’aquesta zona del poble durant el període de més impacte turístic en el municipi.
Segon: Sol·licitar al Consorci Costa Brava que prorrogui fina al 30 de juny de 2013 el
termini per a la justificació de l’aportació de 200.000 Euros (dos-cents mil euros) que fa a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en el marc de la convocatòria 2008 del Pla
d’Inversions Complementàries del Cicle de l’Aigua a la Costa Brava, per a l’execució de
l’actuació anomenada sistema de drenatge pel carrer Sant Sebastià del nucli urbà de Sant
Pere Pescador.
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 tretzè: 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:
01/02/2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxI, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

555,36

15/02/2012

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

144,50

01/02/2012

XXXXXXXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

115,50

08/02/2012

DESPESES VARIES BRIGADA

08/02/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL CAMP DE FUTBOL BANQUETES

89,91

09/02/2012

BIGAS CONFECCIO CONTRACTE

09/02/2012

CORREUS FACTURACIO GENER

09/02/2012

PREVINT SERVEI PREVENCIO

2.235,57

09/02/2012

ENDESA POL 401799444 PAVELLO

1.044,96

09/02/2012

ENDESA POL 40042451956 LLAR D'INFANTS

125,38
57,11
357,53

308,31
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10/02/2012

EMILIANNA FAROLILLOS

113,14

10/02/2012

LITH GRAFIQUES PAPER CARTA

327,10

10/02/2012

KIMIRED ACTINACAR

153,40

10/02/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL PAVELLO

10/02/2012

JOSEP COSTA COSTA REPARACIO CLAVEGUERAM C/CAVALLERS

13/02/2012

MULTISERVEIS CLARANA SL, TREBALLS VARIS

13/02/2012

ENDESA POL 40035353640 PL. MAJOR

13/02/2012

ENDESA POL 40034975499 CTRA. CASTELLO

88,06

13/02/2012

ENDESA POL 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPAS

82,22

13/02/2012

ENDESA POL 40034399278 ENLLUMENAT C/JONCAR-C/NORD

176,67

13/02/2012

ENDESA POL 40034121051 ENLLUMENAT CTRA. PALTJA

517,63

13/02/2012

ENDESA POL 40796331 URB. LA CAPELLA ENLLUMENAT

545,60

13/02/2012

ENDESA POL 401796160 ENLLUMENAT PL. MAJOR

13/02/2012

ENDESA POL 40034121014 ENLLUMENAT C/GIRONA

13/02/2012

ENDESA POL 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPAS

279,28

13/02/2012

CENTRE MEDIC HOLISTIC MES DE GENER

210,00

13/02/2012

GAM GRUP ELECTROGEN

851,69

13/02/2012

GAM CANYO DE CALOR

449,01

13/02/2012

ABACUS LLAR D'INFANTS

118,61

13/02/2012

COPI OLOT FOTOCOPIADORA AJUNTAMENT

12,33

13/02/2012

COPI OLOT FOTOCOPIADORA AJUNTAMENT

192,05

13/02/2012

COPI OLOT FOTOCOPIADORA AJUNTAMENT

15,32

13/02/2012

COPI OLOT FOTOCOPIADORA AJUNTAMENT

30,03

13/02/2012

COPI OLOT FOTOCOPIADORA AJUNTAMENT

14,04

13/02/2012

COPI OLOT FOTOCOPIADORA AJUNTAMENT

882,26

13/02/2012

COPI OLOT FOTOCOPIADORA DISPENSARI

13/02/2012

PAPER TISORA CONCURS CARNAVAL

13/02/2012

GROS MERCAT XOCOLATADA CARNAVAL

10/02/2012

ENDESA POL 401656641 BOMBEIG CTRA. CASTELLO

10/02/2012

ENDESA POL 401656669 ENLLUMENAT PL. CATALUNYA

10/02/2012

ENDESA POL 401656692 CENTRE CIVIC

340,98

10/02/2012

ENDESA POL. 401663807 ENLLUMENAT C/PROVENÇA

964,72

10/02/2012

ENDESA POL 401656673 AJUNTAMENT

621,92

10/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

97,80

10/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

105,95

10/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

106,79

10/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

94,07

10/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

100,56

10/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

113,70

10/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

107,13

10/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

106,18

10/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

104,32

10/02/2012

ENDESA POL 401656688 CASAL

950,08

15/02/2012

AQUALIA CAMIO RATA

767,43

15/02/2012

ENDESA POL 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPAS

612,05

15/02/2012

KITEEXPERIENCE TROFEUS

115,02

14/02/2012

CREU ROJA TRANSPORT

272,34

14/02/2012

DIBOSCH PAVELLO

14/02/2012

MATERIALS SANT PERE, SERVEIS AL POBLE

14/02/2012

MATERIALS SANT PERE, SERVEIS AL POBLE

4,77

14/02/2012

MATERIALS SANT PERE, SERVEIS AL POBLE

28,36

14/02/2012

MATERIALS SANT PERE, SERVEIS AL POBLE

33,68

14/02/2012

MATERIALS SANT PERE, SERVEIS AL POBLE

171,38

14/02/2012

MATERIALS SANT PERE, SERVEIS AL POBLE

1.166,11

59,00
794,73
1.659,08
7,36

1.018,74
64,99

24,39
95,05
385,95
540,97
1.011,13

60,09
1,94
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14/02/2012

COPI OLOT MATERIAL OFICINA

153,68

14/02/2012

COPI OLOT MATERIAL OFICINA

239,21

14/02/2012

FRAQUE SL, PRODUCTES NETEJA

103,70

14/02/2012

FERRER OJEDA ASSEGURANÇA RC

16/02/2012

TEXTIL GALLEGO SETI NEGRE REIS

75,00

16/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

126,56

16/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

135,51

16/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

135,11

16/02/2012

ENDESA POL 401655116 SALA NOVA

133,40

16/02/2012

INSTAL.LACIONS EMPORDA TREBALLS VARIS GENER

17/02/2012

SERSALL SL SERVEI MENSUAL RECOLLIDA

17/02/2012

SERSALL SL SERVEI RECOLLIDA ESTRIS

17/02/2012

SERSALL SL TAXA JARDINERIA

566,09

17/02/2012

SERSALL SL SERVEI RECOLLIDA AMB POP

492,31

17/02/2012

SERSALL SL VIATGE GENER

87,51

17/02/2012

FRAQUE SL, PAPERERA

53,10

17/02/2012

DISCOR INDUSTRIAL LA SUREDA CORK PINTURA CASALET

271,86

20/02/2012

ENDESA POL 4003464491 SERVEIS SOCIALS

123,23

20/02/2012

ENDESA POL 40034346736 BOMBEIG LA CAPELLA

20/02/2012

ENDESA POL 4003331420 CONSULTORI

222,91

20/02/2012

ENDESA POL 40034342574 ENLLUMENAT C/ESCOLES

147,19

20/02/2012

ENDESA POL 40034125644 CORREUS

19,68

20/02/2012

ENDESA POL 40034125469 ESCOLA

27,67

20/02/2012

ENEDSA POL 40034125017 ESCORXADOR

20/02/2012

AQUALIA CAMIO RATA

20/02/2012

MOVISTAR TE. 972550153

20/02/2012

MOVISTAR TEL. 972520298

20/02/2012

E.S. SANCEHZ MUÑOZ SA GASOIL

21/02/2012

GROS MERCAT ESPATULA

21/02/2012

JOIERS LLOBET PLACA JOSEP Mª CORTADA

110,00

21/02/2011

JORDI PADILLA, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

251,70

21/02/2011

HADI JALLOW, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

254,20

21/02/2011

JORDI BERJA, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

217,27

21/02/2011

ABDERRAFIK EL GHAFKI, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

125,77

21/02/2011

DAVID SANGLAS TERRADELLAS

659,06

31/12/2011

CONSELL COMACAL DE L'ALT EMPORDA, CURS ALFAVETITZACIO

31/12/2011

AMSA, PAVIMENT CARRERS PAU CASALS I BON AIRE

25.648,95

31/12/2011

CINPA, CERTIFICACIO 1 CAMIO DE LA MOTA

17.510,94

31/12/2011

CINPA, CERTIF 2 CAMI DE LA MOTA

14.752,86

31/12/2011

DOUBLET, MOBLE AJUNTAMENT TURISME

417,72

02/12/2011

IGNASI ANTEQUERA, CATERING ESCOLA BRESSOL NOV

639,00

05/12/2011

SONJA ELKE HERTEL, TAIXI NOVEMBRE CASAL

05/12/2011

CARME VICH PASCUAL, ARQUITECTE MES DESEMBRE

28/12/2011

ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI

228,15

28/12/2011

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS

110,96

28/12/2011

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENA ESCOLES

158,14

28/12/2011

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

13/12/2011

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT NORD CANTONADA

190,39

13/12/2011

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

303,83

13/12/2011

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENA CTRA CASTELLO

94,84

01/12/2011

ENDESA, PL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

81,36

13/12/2011

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

84,10

01/12/2011

ENEDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU

244,66

13/12/2011

ENDESA, POL: 40035353640 ENLLUMENAT PL MAJOR FONT

4.609,38

3.375,44
14.980,48
1.011,79

20,46

9,51
1.217,27
17,08
17,76
1.643,40
17,66

1.956,00

405,00
2.233,03

10,81

7,39
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13/12/2011

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

84,10

13/12/2011

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

30,36

28/12/2011

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

22,66

28/12/2011

ENDESA, POL.40034125469 ESCOLES

31,73

28/12/2011

ENDESA, POL. 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

07/12/2011

YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, CLASSES PAVELLO

31/01/2011

TESORERIA SEG SOCIAL MES DE DESEMBRE

31/12/2011

GIROD, SENYALS BARRERES

48,19
640,00
14.966,75
251,55

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,00 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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