Ref 08/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió del 27 d’abril de 2012
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 22,00 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agusti Badosa Figueras, Maria Dolors Ferrer
Canals, Anna Isern Font (Tinents d’Alcalde),
Oients: Blai Bahi Larios, Lluis Font Massot, Pere Bonavia Gummà i Ginesta Miró Ezquerra.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Lectura i aprovació de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 10 d’abril de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 10 d’abril de 2012,
la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem segon: Reclamació efectuada per la Sra. Vicenta Briones Baile, pel
trencament del vidre protector del nínxol de la seva propietat.
Atès que la Sra. xxxxxxxx ha presentat en el registre d’aquest Ajuntament (R.E 1044/2012)
una reclamació pels danys soferts en el nínxol de la seva propietat situat a l’illa de Sant
Sebastià Nord nínxol número 14, 2n pis.
Atès que la Sra xxxxxxxxx reclama la quantitat de 139,15 euros (cent trenta-nou euros
amb quinze cèntims) IVA inclòs, corresponent a la substitució del vidre protector del nínxol.
Atès que des de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador solament s’han fet actuacions de
neteja del Cementiri Municipal, i en cap cas de manteniment de nínxols.
La Junta de Govern Acorda,
Primer: Desestimar la reclamació econòmica de la Sra. Vicenta Briones Baile pels danys
soferts en el vidre protector del seu nínxol número 14 2n pis de l’illa Sant Sebastià Nord.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tercer: Aprovació del pressupost per retallar la brancada dels camins
municipals.
Atès que des de l’Àrea de Gestió de Planificació Territorial s’ha considerat oportú que
aquest primavera es realitzi una actuació extraordinària de retallada de la brancada dels
camins municipals.
Atès que s’ha sol·licitat un pressupost a l’empresa HEREUS JORDI SL, la qual té la
maquinària necessària per a realitzar aquesta tipus d’actuacions.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el pressupost presentat per l’empresa HEREUS JORDI SL, per un import
de 4.849,80 euros (quatre mil vuit-cents quaranta-nou euros amb vuitanta cèntims) IVA
inclòs, per a la realització de la retallada de brancatge dels camins municipals.
Segon: Imputar aquesta despesa al Pressupost de despeses, partida pressupostària
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17/21004 Manteniment de camins i bens naturals.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem quart: Aprovació de la programació del Festival de Música i les Nits d’Estiu
de Sant Pere Pescador.
Atès que des de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’ha elaborat el
programa corresponent a les actuacions musicals del Festival de Música i de les Nits
d’Estiu de Sant Pere Pescador pels mesos de Juliol i Agost 2012.
Atès que el programa és el que es detalla a continuació:
Dia

Lloc

Actuació

Import
406,00 €

12-jul

PLAÇA ESGLÉSIA

CINEMA CARRER

17-jul

PLAÇA MAJOR

CITY JAZZ ORCHESTRA

19-jul

PLAÇA MAJOR

ROSSINYOLETS

21-jul

FESTIVAL - ESGLÉSIA

CORAL VEUS DEL FLUVIÀ

600,00€

26-jul

PLAÇA ESGLÉSIA

CINEMA CARRER

406,00€

28-jul

FESTIVAL - ESGLÉSIA

DAVID SALLERAS & ORIOL
GONZÀLEZ

590,00€

02ago

PLAÇA ESGLÉSIA

CINEMA CARRER

406,00€

04ago

FESTIVAL - ESGLÉSIA

QUIM BONAL

1470,00€

09ago

CLUB NÀUTIC

ELS PESCADORS DE
L’ESCALA

1000,00€

11ago

FESTIVAL - ESGLÉSIA

ALEXIA RAMIÓ

767,00€

16ago

BON RELAX

3 FAN RUMBA

600,00€

18ago

FESTIVAL - ESGLÉSIA

ORQUESTRA CAMBRA EMPORDÀ

23ago

PLAÇA MAJOR

ROSSINYOLETS

0
700,00 €

1800,00€
700,00€

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la programació del Festival de Música i de les Nits d’Estiu de Sant Pere
Pescador de l’any 2012, per un import total de 9.445,00 € (Nou mil quatre-cents quaranta
cinc euros)
Segon: Imputar aquesta despesa al Pressupost Municipal de despeses, partida
pressupostària 334/22609 Activitats d’Estiu.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem cinquè: Aprovació del pressupost pel tancament de la parcel·la on s’ubica el
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bombament d’aigua.
Atès que el dipòsit municipal d’aigua potable es troba situat al carrer Provença en la zona
classificada com Sistema d’Espais Lliures qualificació Parcs i Jardins C2, segons el Pla
general vigent a Sant Pere Pescador.
Atès que l’edificació on s’ubica el dipòsit no es troba vallada i l’empresa concessionària
del servei d’aigua potable Aqualia Gestión Integral del Agua SA recomana que per raons
de seguretat l’espai ha d’estar tancat.
Atès que des dels serveis tècnics municipals ha elaborat un pressupost per executat el
tancament de l’esmentat espai, el qual puja la quantitat de 3.833,04 Euros IVA inclòs (tres
mil vuit-cents trenta-tres euros amb quatre cèntims) més la mà d’obra.
Atès que l’empresa concessionària del subministrament de l’aigua Aqualia SA, assumeix
el cost del material per a vallar l’espai.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Que l’empresa Aqualia SA assumeixi el cost del material de realitzar el tancament
de la zona on s’ubica el dipòsit municipal d’aigua potable i l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador assumeix el cost de la mà d’obra de col·locació de la valla.
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 sisè: Canvi de vehicle autoritzat a la llicència de taxi del Sr. Edgar Gomis
Menor.
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Edgar Gomis Menor (R.E. 1163/2012) amb la finalitat
que li sigui autoritzat el canvi de vehicle a la llicència municipal de taxi que li fou
concedida a través de l’acord de canvi de titularitat de la mateixa, adoptat per la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador del dia 19 de març de 2008;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar al Sr. Edgar Gomis Menor perquè la prestació del servei de taxi al nostre
terme municipal l’efectuï amb el vehicle marca Opel, model Zafira, matrícula 4480 HKH,
de 7 places de capacitat, enlloc del vehicle marca SsangYong Rodius, matrícula 2900 DXJ,
amb el qual l’ha efectuat fins ara.
Segon: Condicionar la present autorització a la prèvia presentació per part del Sr. Gomis
de la següent documentació:
a) Permís de circulació del nou vehicle que utilitzarà per fer el servei.
b) Justificant de tenir en vigor l'assegurança del nou vehicle, la qual ha de cobrir als
passatgers ocasionals que circulin amb el mateix.
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: Sol·licitud del Sr Josep Maria Barceló Costa per a la concessió de la
titularitat d’un columbari.
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la titularitat d’un
columbari del Cementiri Municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat del columbari del
Cementiri Municipal que també es detalla:
Titular
Situació del columbari
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Josep Maria Barceló Costa

Columbari núm. 6-a, de la
Illa de Sant Sebastià
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del columbari l'obligació
dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a l'esmentada adquisició
de titularitat del columbari.
Quart.- 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 ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I
RÈGIM INTERN

Extrem vuitè : Informació de les llicències d’obra menor concedides per Resolució.
S’informa als assistents del contingut de les Resolucions de concessió de llicències
d’obres menors dictades des del dia 10 d'abril de 2012.
Extrem novè : Concessió de llicències municipals d’obres.
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.
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
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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.
Ampliació Expedient núm. 73/2011.- A Càmping Car, S.L. per a la l'ampliació de la
llicència concedida el dia 5 d'octubre de 2011 per a la substitució de la coberta existent
del sanitari nº 2, del Càmping "La Ballena Alegre". L'ampliació de la llicència contempla la
instal·lació elèctrica, el revestiment exterior del sanitari amb fusta i la millora del paviment
en unes entrades a parcel·les d'acampada. Condicions: a) Només s'autoritzen obres de
conservació, millora i manteniment d'aquesta instal·lació. b) Aquesta llicència només dona
autorització pel que hi ha descrit en el projecte i en l' instància núm. 1075 de 17 d'abril de
2012. Qualsevol altra cosa que es faci en el Càmping s'haurà de sol·licitar llicència
d'obres.
Expedient núm. 34/2012: A Generoso Fuentes la llicència d’obres per a les obres de
pujar la paret de tanca de l'habitatge que dona a la xxxxxxxxxx Condicions: L'acabat de la
tanca s'haurà de tractar com a façana, és a dir, ha de tenir un acabat similar a la façana
de l'habitatge (remolinat, pintat...)
Expedient núm. 35/2012: Al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
la llicència d’obres per a l' implantació d'un nou mòdul, adequació de lavabos i sala de
caldera a l'escola municipal "Llagut". Condicions: a) Cal aportar una fiança de 265,92 €
per a garantir la correcta destinació dels residus d'enderroc i construcció, d'acord amb
l'Ordenança Municipal per a la gestió de runes. b) Cal presentar una fiança de 264 € per
tal de garantir la reposició dels elements d'urbanització que puguin resultar malmesos per
les obres. c) Abans de l'inici de les obres, cal donar avis previ als serveis tècnics
municipals. per qualsevol obstrucció en el carrer degut a les obres, s'haurà de comunicar
a l'Ajuntament. d) S'ha de demanar llicència d'obres menors per a l'execució de pou,
ocupació de via pública, connexió amb la xarxa de clavegueram. e) Qualsevol modificació
en el projecte que comporti un canvi substancial d'aquest, s'haurà d'aportar nova
documentació a l'Ajuntament.
Expedient núm. 38/2012: A ROSTISSERIA OLÉ, C.B. la llicència d’obres per a la
construcció d'un cos de sanitaris i d'un porxo lateral a la parcel·la situada al
xxxxxxxxxxxxxxxx. Condicions: a) cal aportar una fiança de 120 € per a garantir la
correcta destinació dels residus d'enderroc i construcció, d'acord amb l'Ordenança
Municipal per a la gestió de runes. b) cal presentar una fiança de 264 € per tal de garantir
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la reposició dels elements d'urbanització que puguin resultar malmesos per les obres. c)
Abans de l'inici de les obres, cal donar avis previ als serveis tècnics municipals. Per
qualsevol obstrucció en el carrer degut a les obres, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament.
d) S'ha de demanar llicència d'obres menors per a l'execució de pou, ocupació de via
pública, connexió amb la xarxa de clavegueram. e) Qualsevol altre construcció i/o
instal·lació que no consti en el projecte caldrà sol·licitar la llicència d'obres pertinent
(tendals, estructures metàl·liques, barbacoa...). f) Aquesta llicència només és d'obres.
Caldrà revisar la llicència d'activitats prèvia obertura de l'ampliació de l'activitat del pati.
Sense l'activitat reglada no es permetrà l'obertura.
Extrem desè: Expedient núm. 24/2012: Narcís Puig Masset i Josep Maria Saló Pujol
aprovació prèvia per a la implantació d'una activitat recreativa esportiva permanent
en sòl no urbanitzable, situat al Polígon 4, Parcel·la 215.
Atès que els Srs. Narcís Puig Masset i Josep Maria Saló Pujol han sol·licitat la implantació
d’una activitat recreativa esportiva permanent (painball, futbolgolf i futbito) en sòl no
urbanitzable zona 10.
Atès que el procediment per obtenir la citada aprovació de l’activitat es regula per l’article
48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
Atès que el projecte inclou la justificació específica de la finalitat del projecte i la seva
compatibilitat amb el planejament urbanístic sectorial, l’estudi d’impacte ambiental i els
informes sectorials següents: Cultura-arqueologia (favorable), agricultura ramaderia i
pesca (favorable), ACA (sol·licitat)
Atès que hi ha hagut un període d’exposició pública, durant el qual no s’han presentat
al·legacions.
Atès que els serveis tècnics han informat favorablement sobre el projecte.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar amb caràcter previ el projecte d’una activitat recreativa esportiva
permanent en sòl no urbanitzable situada al Polígon 4 parcel·la 215 impulsada pels Srs.
Narcís Puig Masser i Josep Maria Saló Pujol.
Segon: Traslladar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació
definitiva.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem onzè: Comunicació de l’activitat de Centre de Suport Familiar situada al
carrer Pau Casals, 2, local 4 i promoguda per Susana Bosch Barbosa.
Atès que la Sra. Susana Bosch Barbosa, amb NIF núm. 77990432P, ha comunicat a
aquest Ajuntament en data 16 de novembre de 2011 l’inici de l’activitat de centre de suport
familiar, situat al carrer Pau Casals núm. 2, local 4 d’aquest municipi.
Atès que la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA); i
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha informat favorablement l’activitat, pel que fa a la
documentació presentada.
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 dóna per assabentat que la Sra. Susana
Bosch Barbosa amb NIF núm. 77990432P, exercirà l’activitat de centre de suport familiar
al carrer Pau Casals núm.2, local 4.
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Segon: Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Quart: Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 428,60 euros,
d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 5 de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Cinquè: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord
Extrem dotzè: Informació sobre la revisió de preus del contracte de gestió de
serveis públics de recollida d’escombraries.
Atès que d’acord amb l’article 23 del Plec de Condicions Tècniques que regeixen el
contracte de gestió del Servei Públic de recollida d’escombraries de Sant Pere Pescador
es farà una revisió del preu del contracte aplicant l’Índex de Preus al Consum General per
Espanya.
Es dóna compte a la Junta de Govern Municipal que a partir del dia ú d’abril de 2012
s’aplicarà la revisió de preus en les factures mensuals de recollida d’escombraries segons
l’Índex General de Preus al Consum Nacional de març de 2011 a març de 2012, que és
del 1.9%.
Extrem tretzè: Aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per realitzar el projecte de prevenció diürna per
a infants i adolescents.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
tenen interès en realitzar el projecte de prevenció diürna per a infants i adolescents per tal
d’afavorir el procés de desenvolupament personal i social dels infants i joves.
Atès que aquest projecte de prevenció diürna es realitzarà de gener a maig i d’octubre a
desembre de 2012, a raó de 6 hores setmanals.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha de posar a disposició del servei els
recursos materials per a dur a terme l’activitat i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà es
farà càrrec de la contractació el servei.
La junta de Govern Local Acorda:
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per dur a terme un projecte de prevenció diürna per a
infants i adolescents durant el període de gener a maig i d’octubre a desembre 2012
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem catorzè: Informació sobre la sol·licitud realitzada per diversos joves del
poble per tal que l’Ajuntament els deixi el Camp de Futbol durant la temporada
d’estiu per tal que puguin entrenar 2 o 3 dies a la setmana.
Atès que un grup de joves del municipi representats pel Sr. Alie Sowe han sol·licitat
d’aquest Ajuntament (R.E 1011/2012) l’autorització per poder entrenar en el Camp de
Futbol Municipal durant els mesos de juny, juliol i agost.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar al Sr. Alie Sowe a utilitzar el Camp de Futbol Municipal d’acord amb els
horaris prèviament consensuats amb el Futbol Club Sant Pere.
Segon: El Sr. Alie Sowe haurà de dipositar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador una
fiança de 200 € (Dos cents euros) per tal de garantir la correcte utilització de les
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instal·lacions municipals.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem quinzè: 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:
17/04/2012

xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

215,54 €

17/04/2012

xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

51,60 €

17/04/2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

69,30 €

17/04/2012

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

291,04 €
59,40 €

26/04/2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

26/04/2012

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

117,00 €

26/04/2012

xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

7,42 €

26/04/2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

7,42 €

26/04/2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

421,82 €

11/04/2012

COPI OLOT FOTOCOPIES NEGRES

11/04/2012

COPI OLOT FOTOCOPIES NEGRES

263,69
6,93

11/04/2012

COPI OLOT FOTOCOPIES NEGRES

21,16

11/04/2012

CONSORCI COSTA BRAVA LIQ. 1 TRIMESTRE

97,56

11/04/2012

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA REC. ANIM.

661,66

11/04/2012

MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL TRACTOR

122,25

11/04/2012

AQUALIA CAMIO RATA

608,62

11/04/2012

SERSALL S.L. VIATGE ABOCADOR

533,30

11/04/2012

FACTURA SERSALL

175,02

11/04/2012

SERSALL TAXA JARDIENRIA

817,97

11/04/2012

SERSALL SERVEI MENSUAL RECOLLIDA

11/04/2012

AQUALIA CAMIO RATA

121,73

11/04/2012

CANON SYMC SYSTEM RECOVERY

140,42

12/04/2012

FACTURA SGAE

615,52

12/04/2012

FACTURA ROSA Mª CAMPS BARCELO

12/04/2012

FACTURA CENTRE MÈDIC HOLISTIC

240,00

12/04/2012

RETOLS EMPORDA

317,77

12/04/2012

GRUPODIGITAL PUNTS DE LLIBRE SANT JORDI

110,24

13/04/2012

CORREUS FACTURACIO MARÇ

214,96

13/04/2012

ASCENSORS SERRA MANTENIMENT

301,25

12/04/2012

FACTURA CREU ROJA

148,50

12/04/2012

FACTURA BIGAS ASSESSORIA

111,86

12/04/2012

FACTURA BENITO URBAN

388,52

16/04/2012

FACTURA LLIBRERIA PROA ESPAIS

16/04/2012

ENDESA POL 40034300509 ENLL. MAS SOPAS

16/04/2012

ENDESA POL 40034975499 ENLL. QUATRE VENTS

16/04/2012

ENDESA POL 40034399278 ENLL. C/JONCAR-NORD

167,84

16/04/2012

ENDESA POL 40034121051 ENLL. CTRA. PLATJA

456,73

16/04/2012

ENDESA POL 40035353640 FONT PL. MAJOR

16/04/2012

ENDESA POL 40034300494 ENLL. MAS SOPAS

17/04/2012

MATERIALS SANT PERE SL, SERVEIS DEL POBLE

17/04/2012

MATERIALS SANT PERE SL, PAVELLO

17/04/2012

MATERIALS SANT PERE SL, MASCARILLA

17/04/2012

MATERIALS SANT PERE, SL SERVEIS DEL POBLE

14.980,48

22,30

54,80
467,04
82,14

8,59
193,91
47,26
5,50
3,00
854,08

8

Ref 08/2012
17/04/2012

FACTURA SERVICENTRE PULGRANA 20 KG

49,18

18/04/2012

TRES60 REDACCIO PLEC CLAUSULES SERV. TEM

18/04/2012

ENDESA POL 40034125644 C/ CARME

18/04/2012

ENDESA POL 40034331420 DISPENSARI

18/04/2012

ENDESA POL 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

49,11

18/04/2012

ENDESA POL 40034125017 EXCORXADOR

11,20

18/04/2012

ENDESA POL 40034125469 ESCOLA

32,63

18/04/2012

ENDESA POL 4003424574 ENLL.C/ECOLES

18/04/2012

ENDESA POL 40034644941 SERVEIS SOCIALS

97,76

18/04/2012

D.B. AMBIAUDIT, 1 CERT.SISTEMA DRENATGE

1.770,00

20/04/2012

SERVEIS VIALS DEL VALLES SL, PLANT. STOP

313,28

19/04/2012

ENDESA POL 40034125154 BLOC QUATRE VENTS

23,58

19/04/2012

ENDESA POL. 40034613961 LA RAJOLERIA

99,29

19/04/2012

ENDESA POL 40034646889 ENLL. BON PREU

152,88

20/04/2012

FACTURA GRUP CATALANA OCCIDENT

131,45

20/04/2012

SAIGA, REPARACIO TALLAGESPES I ALTRES

541,84

20/04/2012

MOVISTAR

20/04/2012

MOVISTAR

23/04/2012

GRUP CAMÓS PAVELLO

399,55

23/04/2012

BENITO URBAN PILONA TELESCOPICA

209,33

23/04/2012

SERVICENTRE SUBSTANCIA LIQUIDA

23/04/2012

CONSELL COMARCAL QUOTA SERVEIS SOCIALS

24/04/2012

AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIO

28,00

24/04/2012

AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIO

47,00

24/04/2012

WÜRTH, MASCARETES

24/04/2012

VODAFONE

24/04/2012

STOP PLAGUES QUOTA ANUAL

26/04/2012

FACTURA CENTRE MÈDIC HOLISTIC

25/04/2012

FERRETERIA PUIG TORNILLO

25/04/2012

RENOVACIO REVISTA FOTOGRAMAS

708,00
23,33
173,98

146,70

18,18
17,08

161,17
18.815,42

7,02
254,18
5.392,60
180,00
1,22
27,00

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 24.00 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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