Ref: 10/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 22 de maig 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 (Tinents d’Alcalde). Disculpa la seva absència la Sra. Ana Isern Font (Tinent
d’Alcalde).
Oients: Pere Bonavia Gummà, Blai Bahi Larios i 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 8 de maig de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 8 de maig de
2012, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem segon: Cessió del contracte de “serveis preventius de vigilància, salvament
i socorrisme” a l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics.
Atès que en data 17 de gener de 2012 l’empresa Sport & Salvament SLU va comunicar a
aquest Ajuntament la seva predisposició a que se li prorrogués el contracte dels Serveis
Preventius de Vigilància i Socorrisme a la platja de Sant Pere Pescador.
Atès que en junta de govern de 7 de febrer de 2012 es va acordar la pròrroga del contracte a l’empresa Sport & Salvament SLU per la temporada d’estiu 2012
Atès que en data 10 de maig l’empresa Sport & Salvament SLU va presentar un escrit a
l’Ajuntament (R/E 1269-2012) en el qual posava en coneixement les dificultats econòmiques en que es trobava l’empresa, per la qual cosa proposava la cessió de la seva concessió a l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics SL, amb NIF B-62137252.
Atès el que disposa l’article 226 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic,
(RDL 3/2011, de 14 de novembre), pel que fa a la cessió de contractes i subcontractes del
sector públic.
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer: Autoritzar a l’empresa Sport & Salvament SLU, amb NIF B-43739895, a cedir el
contracte que té amb l’Ajuntament de San Pere Pescador per al Serveis Preventius de
Vigilància i Socorrisme a les platges de Sant Pere Pescador a l’empresa Pro-Activa
Serveis Aquàtics SL, amb NIF B-62137252, sota les següents condicions:
1. Que la cessió es formalitzi mitjançant escriptura pública
2. Que l’Empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics SL aporti la documentació justificativa
d’estar al corrent n el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social o qualsevol altra documentació acreditativa de la seva aptitud per
a contractar, o de l’efectiva disposició dels mitjans que l’empresa Sport &
Salvament SLU s’havia compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
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contracte. Una pòlissa de responsabilitat Civil per la quantia mínima de
300.000,00€ per cobrir els riscos derivats de l’execució del contracte, davant
tercers, així com constituir la garantia definitiva en qualsevol d el es formes
previstes a l’article 84 de Llei de contractes del Sector Públic.
Segon: Establir per la temporada 2012 un calendari de servei que s’iniciarà el 23 de juny i
finalitzarà el 6 de setembre (ambdós inclosos).
Tercer: El preu del contracte per la temporada 2012, serà el d’aplicar un increment del
2.5% (IPC Català a desembre 2011) sobre la base de l’any 2011; per la qual cosa l’import
base del 2012 és de 91.285,13 € (Noranta-un mil dos-cents vuitanta-cinc euros amb tretze
cèntims) més el 18% d’IVA 16.431,32 € (Setze mil quatre-cents trenta-un euros amb
trenta-dos cèntims).
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 tercer: Aprovació de la proposta d’adjudicació dels serveis de temporada a
la platja per a l’estiu 2012.
Atès que el dia 16 de maig de 2012 es portà a terme l'obertura del sobre núm. 1 de les
pliques presentades en el procediment obert per a l’atorgament d’autoritzacions
municipals per a l’explotació dels serveis de temporada que no precisen d'instal·lacions
fixes a les platges de Sant Pere pescador, pels anys 2012-2016.
Atès que el dia 22 de maig de 2012 es procedí a l’obertura dels sobres núm. 3 i núm. 2 de
les pliques presentades en el procediment.
Atès el que disposa el Plec de clàusules tècniques i administratives que han de regir el
concurs públic per a l’autorització municipal i la conseqüent normativa d’obligat
compliment per a l’explotació de les ocupacions dels serveis de temporada en l’àmbit del
domini públic marítim terrestre municipal pels anys 2012-2016 que no precisen
d'instal·lacions fixes a les platges de Sant Pere Pescador, aprovat per la Junta de Govern
Local de l'Ajuntament en sessió de data 10 d’abril de 2012
Atesa la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de contractació.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Requerir als licitadors proposats per la Mesa de Contractació que a continuació
es relacionen que dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’haver
rebut la present notificació, presentin la documentació que es detalla en la clàusula
onzena del Plec de clàusules tècniques i administratives que han de regir el concurs
públic per a l’autorització municipal i la conseqüent normativa d’obligat compliment per a
l’explotació de les ocupacions dels serveis de temporada en l’àmbit del domini públic
marítim terrestre municipal pels anys 2012-2016 que no precisen d'instal·lacions fixes a
les platges de Sant Pere Pescador.
Licitador

Ocupació:

METIS SL
LA BALLENA ALEGRE
LA BALLENA ALEGRE
LA BALLENA ALEGRE
KLAUS STOLXENBERGER
CLUB MAGICWAVE
CLUB MAGICWAVE

GU-1
LV-1
AC-3
EN PLATJA DE LA DEVESA 1-2 GU7

GU-3
EN -4
EN CAN MARTINET 1-2 GU-2
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CÀMPING LES DUNES SA
CÀMPING LES DUNES SA
ADRIÀ ABALART VALERO
CÀMPING LES DUNES SA
CÀMPING LES DUNES SA
WATER SPORTS LLANSA SL
WATER SPORTS LLANSA SL

EN-7
GU-5
GU-4
GU-6
GA-1
EN-5
EN-6

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 SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN
Extrem quart: Sol·licitud d’ocupació de la via pública per part de la Sra Daniela
Mihaela Stoica.
Atès que la Sra. Daniela Mihaela Stoica ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E.1268/2012)
permís per ocupar amb una terrassa 30 m2 de superfície de la xxxxx, situats al la banda
xxxxxx d’aquesta.
Atès que els Serveis Tècnics municipals han informat d’aquesta ocupació en el següent
sentit:
1- L’ocupació és viable, sempre i quant es deixi lliure l’entrada al garatge existent a
l’immoble situat a la banda xxxxxxxxxx. A més cal deixar un pas d’uns 2 metres a
tot el llarg de les façanes de l’entorn immediat per tal de deixar pas als vianants.
2- Cal que tots els element s a col·locar (taules, cadires, tendals...) compleixin amb
l’article 10 de l’Ordenança reguladora de la via pública de Sant Pere Pescador.
3- La separació entre les diferents terrasses, es pot realitzar amb jardineres d’acord
amb l’article 10 de l’Ordenança reguladora de la via pública de Sant Pere Pescador,
qualsevol altre instal·lació d’elements similars s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament i
obtenir l’informe favorable per part dels serveis tècnics.
4La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar a la Sra. Mihaela Stoica a ocupar amb una terrassa a la via pública de
30 m2 davant del seu negoci situat a la xxxxxxxxxxxxxx.
Segon: Les taules, cadires i tendals o para-sols han de complir amb la normativa
específica de l’Ordenança de Via Pública de Sant Pere Pescador.
Tercer: Notificar a la Sra. Mihaela Stoica que ha de satisfer a l’Ajuntament les taxes
corresponents en concepte d’Ocupació de la Via Pública, tal com assenyalen les
ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Quart: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem cinquè. Sol·licitud de col·locació de dos aparca bicicletes al carrer del
Carme.
Atès que els Sr. John Sampara ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E 1319/2012) que li
col·loqui un aparca bicicletes a la vorera de davant del seu establiment del carrer xxxxxxxx.
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Atès que els Serveis Tècnics municipals han informat d’aquesta ocupació en el següent
sentit:
L’any 2011 ja es van col·locar dos unitats d’aparca bicicletes a la vorera d’aquest
tram de carrer.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Denegar la sol·licitud del Sr. John Sampara atès que ja existeixen dues unitats
d’aparca bicicletes en el mateix carrer.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem sisè: Aprovació del Padró de l’Impost sobre bens Immobles Rústecs 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’IBI Rústica corresponent a l’exercici
econòmic de l’any 2012, el qual importa un total de 46.642,61 € (Quaranta-sis mil siscents quaranta-dos euros amb seixanta-un 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 setè: Aprovació del Padró d’amarradors embarcador municipal 2012.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’ACORD següent:
Primer: Aprovar el Padró de Taxes municipals dels amarradors de l’embarcador municipal
per a l’exercici econòmic de 2012, el qual importa un total de 3.825,00 € (Tres mil vuitcents vint-i-cinc euros).
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: Aprovació del Padró Fiscal de Taxes i Preus Públics per a l’exercici
econòmic de 2012.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents adopta el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Padró de Taxes municipals per a l’exercici econòmic de 2012, amb els
conceptes d’Escombraries, Desinsectació, Clavegueram, Turisme, Cementiri, Llicència de
Publicitat, Guals i Sortida de Vehicles, amb inclusió del corresponent als establiments
d’acampada del nostre terme municipal, el qual importa un total de 630.639,22 € (Siscents trenta mil sis-cents trenta-nou euros amb vint-i-dos cèntims).
Segon.- Sotmetre el referit Padró a exposició pública per un termini de vint dies hàbils, a
comptar des de l’endemà a la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
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siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem novè: Valoració ofertes econòmiques sobre l’assegurança de responsabilitat
de càrrecs electes i personal al servei de les administracions.
Atès que la corredoria d’assegurances Verdaguer i Serrat Associats SL, ha ofertat a
aquest Ajuntament la pòlissa d’assegurances per a cobrir les responsabilitat de Càrrecs
Electes i personal al servei de les Administracions davant tercers o reclamacions de la
pròpia Administració.
Atès que l’oferta cobreix les despeses de defensa i les indemnitzacions fins al capital contractat, les de restitució d’imatge en els danys a la reputació o imatge i posa a disposició
un bufet d’advocats.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Subscriure amb l’empresa asseguradora Chartis, representada per Verdaguer i
Serrat Associats SL, un a pòlissa d’assegurances per a cobrir les responsabilitat de Càrrecs Electes i personal al servei de les Administracions davant tercers o reclamacions de
la pròpia Administració, amb un límit d’indemnització de 1.000.000 € per sinistre i any, i
contractant l’extensió dels assegurats a l’Arquitecte i l’Enginyer municipal.
Segon: Aprovar la despesa corresponent a aquesta pòlissa per un import de 2.880,00 €
(dos mil vuit-cents euros) anuals més un 6,15% d’impostos sobre la prima neta; aquesta
quantitat total s’aplicarà a la partida 91/224 del pressupost de despeses de la present
anualitat.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem desè: Acord d’acceptació de les subvencions atorgades per al projecte
tancament de l’anella de la xarxa de subministrament d’aigua potable i gas per part
del PUOSC.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Acceptar la ajuda inclosa al Programa General del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2012, per a l’actuació núm. 2012/80 tancament de l’anella de la xarxa
d’aigua i gas , i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador perquè les obres s’executin amb normalitat i designar
al Sr. Narcís Juny Espelt, Enginyer tècnic, com a director facultatiu de les obres.
Tercer.- Adoptar el compromís de solucionar, a càrrec exclusiu d’aquesta Corporació,
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució.
Quart.- Assenyalar que el projecte o documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària, i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Assenyalar que aquesta Corporació disposa em ferm dels terrenys, i dels
serveis, així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries
per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè.- Que, de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària
especificada a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament
d’aquesta actuació.
Dades de la partida pressupostària: Número 16/629; any 2012.
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Extrem onzè: Adjudicació de les obres de tancament de l’anella de la xarxa de
subministrament d’aigua potable i gas dels sector 1-2-3-4-5 del desglossat del
Projecte per al tancament de l’anella de la xarxa d’aigua i gas al municipi de Sant
Pere Pescador.
Atesa la necessitat de portar a terme els treballs per tal de fer arribar els serveis de
subministrament d’aigua potable i gas natural als sectors de la nostre població que a
continuació es detallen:
Sector 1: Els Joncars.
Sector 2. Nord-Oest.
Sector 3: Forn.
Sector 4: Princesa
Sector 5: Onze de Setembre.
Els quals es recullen al desglossat del Projecte per al tancament de l’anella de la xarxa
d’aigua i gas al municipi de Sant Pere Pescador amb un pressupost (PEC abans d’IVA) de
42.624,21€ (Quaranta-dos mil sis-cents vint-i-quatre euros amb vint-i-un cèntims).
Atès que han estat sol·licitats pressupostos per a la realització d’aquests treballs a sis
empreses amb capacitat suficient per portar-los a terme.
Atès que, de les sis empreses consultades, és Argon Informàtica SA la que ha presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament per al nostre Ajuntament, tot proposant un preu
d’execució per contracte de 34.942,55 € (trenta-quatre mil nou-cents quaranta-dos euros
amb cinquanta-cinc cèntims) IVA inclòs.
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 l’empresa Argon Informàtica SA la realització dels treballs
d’implantació dels serveis de subministrament d’aigua potable i gas natural als sectors 12-3-4-5 de la nostra població, els quals es recullen al desglossat del Projecte per al
tancament de l’anella de la xarxa d’aigua i gas al municipi de Sant Pere Pescador, pel
preu de 34.942,55 € (trenta-quatre mil nou-cents quaranta-dos euros amb cinquanta-cinc
cèntims) IVA inclòs, els quals es finançaran amb una subvenció del PUOSC de l’anualitat
2012 i recursos propis.
Segon.- L’empresa Argon Informàtica SA. dipositarà la garantia definitiva corresponent al
5% de l’import de l’adjudicació.
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 dotzè: Encomanar la gestió del servei de vigilància fluvial pel període de juliol i agost 2012 a l’empresa C.E La Natura SL.
Atès que en els mesos d’estiu la zona de la gola i la desembocadura al tram baix del riu
Fluvià concentra una gran quantitat d’usos diversos (pesca, vela lleugera, bany, navegació
amb embarcacions a motor: motos aquàtiques...) i intensos.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador vol ordenar la navegació i els usos
d’aquesta part del riu, ha cregut convenient encomanar a una empresa amb experiència,
capacitació i solvència demostrables la gestió del servei de vigilància fluvial.
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Atès que l’empresa C.E La Natura SL opera habitualment en aquest àmbit i per tant té una
expertesa contrastable i acreditable pel que fa al coneixement de la problemàtica de la
navegació en aquesta zona i té la seva base d’activitat en el tram baix riu Fluvià.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Encomanar a l’empresa C.E La Natura SL la gestió del servei de vigilància fluvial a
la zona de la gola del riu Fluvià, pels mesos de juliol i agost 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 SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES
Extrem tretzè: Aprovació del pressupost corresponent a la Festa de la Gent Gran
2012.
Atès que el proper dia 3 de juny es celebra la diada de la Gent Gran de Sant Pere
Pescador.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Aprovar la relació de despeses que a continuació es detallen:
BON PREU
GROS MERCAT
DINAR, DE LA BARCA AL PLAT

155,38 €
613,68 €
3.564,00 €

ORQUESTRA SWING LATINO

2.360,00 €

MEDALLES, JOIERIA QUINTANA

365,09 €

CREU ROJA

217,80 €

REGALS, PORT

583,00 €

POSTRES, PETIT MENGOL

324,00 €

D-TOT

2.189,25 €

TOTAL

10.372,20 €

Segon: Imputar la despesa a la partida 23/22609 del pressupost de despeses.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem catorzè: Pressupost per col·locar tendals al pati de la llar d’infants Municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la compra de 5 tendals a l’empresa Primrose/ Toldos Primavera, per un
import de 421,70 € (quatre cents vint-i-un euros amb setanta cèntims), per al pati de la llar
d’infants Municipal.
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
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Extrem quinzè: Aprovació de les despeses corresponents a la Trobada de
Puntaires.
Atès que el passat dia 13 de maig es va celebrar al nostre municipi una trobada de
puntaires.
Atès que en data 16 de maig la senyora Maribel Olmos Medina en representació dels
organitzadors de la Trobada de Puntaires va presentar a aquest Ajuntament
(RE1326/2012) una relació de factures corresponents a despeses d’organització de la
trobada, i sol·licitava la col·laboració econòmica d’aquest Ajuntament per sufragar
aquestes despeses.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Col·laborar amb la quantitat de 302,88 € (tres-cents dos euros amb vuitanta-vuit
cèntims) en l’organització de la Trobada de Puntaires, més 147,50 € (cent quaranta-set
euros amb cinquanta cèntims) corresponents al lloguer de l’equip de so.
Segon: Imputar la despesa a la partida 91/22601 del pressupost de despeses.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem setzè: Aprovació de la presentació d’una al·legació al Pla de Carreteres
Locals de les comarques gironines.
Atès que la Diputació de Girona en data 19 d’abril de 2011 va aprovar inicialment el “Pla
de carreteres locals de les comarques gironines”.
Atès que el Pla ha estudiat tots els camins de les comarques gironines susceptibles de
complir els requisits tècnics que indica la vigent legislació de carreteres, i s’ha elaborat
una fitxa explicativa de cada camí per deduir si són o no integrables a aquest Pla.
Atès que el Pla ha qualificat com a no integrable el camí de Sant Pere Pescador a Sant
Martí d’Empúries.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona una reconsideració de la decisió de no incloure
com a camí integrable el camí de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries (1.27.2) i
conseqüentment assumeixi la redacció d’un projecte de millora i condicionament de
l’esmentada carretera.
Segon: Alternativament, que la Diputació de Girona assumeixi la redacció d’un estudi
cost-benefici d’un nou traçat de la carretera que superi les mancances i deficiències
actuals, en la comunicació de dos nuclis urbans com són Sant Pere Pescador i Sant Martí
d’Empúries, essencialment pel que fa a la temporada d’estiu i al fet que les platges del
municipi, urbanitzacions i alguns càmpings de la localitat tenen els seus accessos a
aquesta carretera.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem dissetè: 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 relacionen a continuació:
08/05/2012

FACTURA COPI OLOT MATERIAL OFICINA

09/05/2012

BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, CONTRACTE

141,54
57,11

09/05/2012

FACTURA COPI OLOT FOTOCOPIES NEGRES

19,77
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10/05/2012

FACTURA CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT ABRIL 2012

11/05/2012

SERSALL SERVEI RECOLLIDA AMB POP

272,34

11/05/2012

FACTURA SERSALL SERVEIRECOLLIDA ESTRIS

1.031,01

11/05/2012

SERSALL TAXA JARDINERIA

1.353,74

11/05/2012

SERSALL SERVEI RECOLLIDA AMB POP

11/05/2012

ENDESA POL 40034399278 C/JONCAR-C/NORD

96,10

11/05/2012

ENDESA POL 40034432574 ENLL. CTRA. EMPURIES

52,00

11/05/2012

ENDESA POL 40035353640 FONT PL. MAJOR

11/05/2012

ENDESA POL 40034975499 ENLLUMENAT QUATRE VENTS

11/05/2012

ENDESA POL 401656654 CAMP DE FUTRBOL

411,48

11/05/2012

ENDESA POL 401799444 PAVELLO

777,42

11/05/2012

ENDESA POL 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPAS

128,57

11/05/2012

FACTURA GIROD SENYALITZACIO I PLAQUES

591,59

11/05/2012

FACTURA GIROD CUADRADO ALUMINIO, ABRAZADERA

11/05/2012

FACTURA SERSALL ASSEGURANÇA 24 CONTENIDORS

11/05/2012

FACTURA SERSALL SERVEI MENSUAL RECOLLIDA

15/05/2012

CAN PIPA, ARREGLAR APARCAMENT AMFORA

14/05/2012

FACTURA CORREUS

336,79

14/05/2012

FACTURA LITH GRAFIQUES SOBRES

305,62

15/05/2012

FRAAQUE SL DIPOSITS HIGIENICS PAVELLO

15/05/2012

FRAQUE MATERIAL NETEJA

571,69

16/05/2012

ENDESA POL 401656692 CENTRE CIVIC

238,21

16/05/2012

ENDESA POL 40034300509 ENLL. MAS SOPAS

336,09

16/05/2012

ENDESA POL 4004241956 LLAR INFANTS

353,73

16/05/2012

ENDESA POL 401656688 CASAL

457,99

16/05/2012

ENDESA POL 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

296,72

16/05/2012

ENDESA POL 401663807 ENLLUMENAT C/PROVENÇA

541,42

16/05/2012

ENDESA POL 401656673 AJUNTAMENT

360,90

16/05/2012

ENDESA POL 40034121051 ENLL. CTRA. PLATJA

304,63

16/05/2012

ENDESA POL 401656641 BOMBA CTRA. CASTELLO

119,36

16/05/2012

MATERIALS SANT PERE SL OBRA PARET CEMENTIRI

114,12

16/05/2012

MATERIALS SANT PERE SL ARIDS

101,68

16/05/2012

MATERIALS SANT PERE SL SERVEI DEL POBLE

190,40

16/05/2012

MATERIALS SANT PERE SL SERVEI DEL POBLE

99,11

16/05/2012

MATERIALS SANT PERE SL PAVELLO

2,07

16/05/2012

SERVICENTRE ROUNDUP PLUS, SOFT

632,70

16/05/2012

SERVICENTRE SOFT 1 L.

161,17

16/05/2012

ENDESA POL 40034242574 ENLL. ESCOLES

16/05/2012

ENDESA POL 401656669 ENLL. PL. CATALUNYA

580,43

17/05/2012

BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS, S.L.

257,36

17/05/2012

FUNDICIO DUCTIL BENITO MA D´OBRA REPARACIO

413,00

17/05/2012

MECANITZATS I MUNTATGES SL, REPARACIO COLUMNA

18/05/2012

TELEFONICA TELEFON AJUNTAMENT

17,75

18/05/2012

TELEFONICA TELEFON CASAL

17,08

18/05/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL PAVELLO

90,64

18/05/2012

MATERIALS SANT PERE SL ARIDS

18/05/2012

MATERIALS SANT PERE, RAPID, SIRAFLEX

18/05/2012

ENDESA POL 40034331420 DISPENSARI

118,12

18/05/2012

ENDESA POL 40034346736 LA CAPELLA

26,53

18/05/2012

ENDESA POL 40034125644 CORREUS

18/05/2012

ENDESA POL 40034644941 SERVEIS SOCIALS

18/05/2012

xxxxxxxxxxxxxx. GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

92,25

18/05/2012

xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

42,50

615,38

533,00

6,83
54,32

159,37
2.424,57
15.221,88
7.906,00

45,75

92,11

1.507,30

9,63
10,44

23,09
161,49
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No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,15 hores.

L'Alcalde president

La Secretària interventora
accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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