Ref. 18/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 2 d’ocubre 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: Blai Bahi Larios, Lluis Font Massot i Adrià Bardera Àvila.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem Primer: Lectura i aprovació de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 18 de setembre de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 18 de setembre de
2012, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.

ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem Segon: Acord de compra d’un remolc per la Brigada d’Obres i Serveis.
Atesa la necessitat d’adquirir un remolc per a la Brigada d’Obres i Serveis, tenint en
compte que actualment no en tenen cap i que és una eina imprescindible per a la
realització dels treballs propis del servi.
Atès que l’empresa Carrosseries Esmi SL ha ofert al nostre Ajuntament un remolc
basculant hidràulic manual amb alces metàl·liques, el qual s’estima adient per a les
funcions que s’han de portar a terme dins de la Brigada d’Obres i Serveis.
Atès que l’empresa Carrosseries Esmi SL fabrica els remolcs sobre comanda, per la qual
cosa s’estima que la recepció del remolc serà a inicis de l’any 2013.
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.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Adquirir a l’empresa Carrosseries Esmi SL , un remolc basculant hidràulic manual
per la quantitat de 2.050 € (dos mil cinquanta euros) IVA no inclòs, i unes alces
metàl·liques per la quantitat del 300 € (tres-cents euros) IVA no inclòs, amb la finalitat de
destinar-lo a usos municipals.
Segon: Imputar les despeses a la partida 17/213 del pressupost de despeses 2013.
Tercer: 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 ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN.
Extrem Tercer: Llicències d’obra major.
Atès que Càmping Car SA ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. 2125/2012) la llicència
d’obres corresponent per a la substitució de 20 bungalous ja existents per a nous de
planta baixa i una planta pis, així com la realització d’una rasa per passar l’aigua a tots els
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bungalous per tal de que tots tinguin subministrament d’aigua calenta mitjançant un
sistema de captadors solars.
Atès que en data 3 de setembre l’Arquitecta Assessora Municipal va emetre un informe
tècnic en relació a la substitució de 20 bungalous existents per uns de nous de planta
baixa i una planta pis en el Càmping la Ballena Alegre, el qual transcrit literalment diu:
“Informe:
Es sol·licita llicència per a la substitució d’antics bungalous per uns de nous, aprofitant les
instal·lacions i bases existents, però s’observa en la documentació aportada que els nous
bungalous tenen unes mesures diferents dels antics i per tant el nou grup de bungalous
sol·licitats tindran una major ocupació en planta, i augmenten en quant al volum i al sostre.
No es tracta doncs d’una substitució de bungalous existents per uns de característiques
iguals en quant a als paràmetres ocupació, volum i sostre.
Segons consta en els expedients municipals la superfície dels bungalous que hi ha
implantats actualment (sense llicència concedida) i que es volen substituir tenen les
següents característiques:
Són de tres superfícies diferents: 21,2m2, 22,95m2 i 25,23m2, i les seves mides en planta
són respectivament de: 4,68x6,30 metres, 5,10x6,50 metres, i 6,28x5,93 metres.
L’alçària dels bungalous és de 3,25 metres en el punt més alt.
Els bungalous pels quals s’ha sol·licitat la llicència d’obres són de 62,95m2 i les seves
mesures en planta són de 4,30x7,32 metres i l’alçada 5,40 metres.
5- Conclusions
1.-Es sol·licita llicència per a la instal·lació d’uns bungalous en unes parcel·les que
actualment les ocupen uns bungalous sense llicència municipal i per tant no es pot
considerar la seva substitució fins que no s’hagin legalitzat (mitjançant el corresponent Pla
Especial).
2.-Els bungalous que es volen instal·lar tenen unes característiques diferents als actuals
en quant a superfície, ocupació, volum i sostre, i per tant es tracta d’una ampliació de la
instal·lació.
4.-El projecte no s’ajusta a les obres autoritzables decretades en l’aprovació inicial de la
modificació del PGOU per adaptar-se al PDUSC-2.”
Atès que en el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de data 5 de juny de 2012 es
va aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU de Sant Pere Pescador per tal
d’adaptar-lo al PDUSC-2, i que en l’acord d’aprovació inicial es suspenen les llicències
d’obres en els àmbits dels càmpings la Ballena Alegre, Las Dunas, Las Palmeras i La
Gaviota, per un període de 2 anys o bé fins l’aprovació definitiva dels respectius Plans
Especials. I que només s’autoritzaran les obres descrites en la Disposició Transitòria
Única del Pla Director urbanístic dels àmbits dels sistema costaner integrats per sectors
de sòl urbanitzable delimitat sense Pla Parcial aprovat (PDUSC-2). Les obres
autoritzables són les següents: Consolidació, conservació, reparació, substitució,
modernització i adaptació a les condicions higièniques i ambientals requerides legalment
així com les encaminades a reduir els efectes negatius d’impacte ambiental i paisatgístic.
La substitució de parcel·les per a la col·locació de bungalous i mòbil homes queden
excloses del llistat d’obres autoritzables així com la resta d’obres no descrites.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Denegar la concessió de la llicència d’obres sol·licitada per Càmping Car SA, per
a la substitució de 20 bungalous ja existents per a uns de nous de planta baixa i planta
pis, atès que presenten un increment substancial en quant a major ocupació en planta i
augment de volum i sostre respecte als antics. Al tractar-se d’una ampliació de les
instal·lacions no és una obra autoritzable segons l’acord de suspensió de llicències
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esmentat anteriorment que es desprèn de l’aprovació inicial de la modificació del PGOU
per adaptar-se al PDUSC-2.
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 Quart: Contractació de la Sra. Sara El Ouali durant els períodes compresos
entre el 1 al 15 d’octubre i el 22 d’octubre al 14 de novembre per a substituir a les
treballadores Fàtima Soussi, Souad Soussi i Touatia El Haddad netejadores de
l’escola CEIP Llagut i d’altres dependències municipals.
Atès que les Senyors Fatima Soussi, Souad Soussi i Touatia El Haddad netejadores de
l’escola i d’altres dependències municipals realitzaran una part de les seves vacances
entre els períodes del 1 al 15 d’octubre i del 22 d’octubre al 14 de novembre.
Atès que per tal de no deixar aquests serveis descoberts des de l’àrea de Serveis
Econòmics, Serveis Urbanístics, Organització i Règim Intern, s’ha cregut convenient
contractar una nova treballadora per a suplir aquests períodes de vacances.
Atès que la Sra. Sara El Ouali ja havia realitzat aquestes feines per l’Ajuntament amb
anterioritat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar a la Sra. Sara El Ouali amb NIE: XXXXXXXX a partir del dia 1
d’octubre de 2012 fins el proper 15 d’octubre i fer un nou contracte del 22 d’octubre fins el
14 de novembre a jornada completa, per tal de que realitzi les tasques netejadora de
l’escola i d’altres dependències municipals..
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: Sol·licitud del Sr. Manel Rojas Muñoz d’una bestreta de dues
nòmines a pagar en 18 mesos.
Atès que en data 25 de setembre el Sr. Manel Rojas Muños ha sol·licitat d’aquest
Ajuntament (R.E 2585/2012) una bestreta de l’import net de dos nomines a pagar a 18
mesos, per tal de fer front a despeses de caràcter personal.
Ates el que disposa l’article 29.1 de l’Estatut dels Treballadors pel que fa a les bestretes.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir al treballador de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador una bestreta de
350,82€ (tres-cents cinquanta euros amb vuitanta-dos cèntims) a tornar en 6 mensualitats,
corresponent a l’import brut acomulat del treball ja realitzat corresponent a la paga
extraordinària de l‘estiu 2013.
Segon: Minorar de l’import net de cada nòmina d’octubre 2012 a març 2013 la quantitat de
58,47 €.
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:Aprovació del pressupost per la renovació del mobiliari i l’equip
informàtic de despatx de Serveis Administratius.
Atès que el despatx dels serveis administratius de l’Ajuntament ara també s’utilitza com a
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secretaria del Jutjat de Pau, la qual cosa implica haver de col·locar-hi dos ordinadors amb
les seves respectives impressores.
Atès que des de l’Àrea de Gestió de Serveis Econòmics, Serveis Urbanístics, Organització
i Règim Interns s’ha cregut adient reorganitzar la distribució del despatx, amb la compra
de nou mobiliari i la modernització del material informàtic de sobretaula.
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.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Adquirir a l’empresa Oficina i Arxiu una taula i un buc de calaixos per un import
de 740,01 € (set-cents quaranta euros amb un cèntims) IVA inclòs, i a l’empresa Sistemes
d’Oficina de Girona S.A.U una pantalla i un ordinador de sobretaula per un import de
687,67 € (sis-cents vuitanta-set euros amb seixanta-set cèntims) IVA inclòs.
Segon: Imputar a despesa corresponent al mobiliari a la partida 15/21204 de manteniment
d’edificis municipals i la despesa corresponent a l’equip informàtic a la partida 91/22002,
material informàtic, del vigent pressupost de despeses.
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 setè: Sol·licitud de la Sra. Lurdes Moret Guillamet, Arquitecta Tècnica
municipal, relativa a la seva inscripció al curs sobre intervenció administrativa en
l’edificació i l’ús del sòl, organitzat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
La Junta de Govern Local, a la vista de la sol·licitud formulada en aquest sentit per part de
l’Arquitecta Tècnica Municipal, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Primer.- Autoritzar a la Sra. Lourdes Moret Guillamet, Arquitecta Tècnica Municipal, a
assistir al curs sobre intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl que es portarà a
terme els dies 16, 19 i 23 d’octubre d’enguany a Girona, organitzat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Segon.- Assumir per part de l’Ajuntament de la meitat del cost d’inscripció a aquest curs:
52,50 € (Cinquanta-dos euros amb cinquanta cèntims).
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: Sol·licitud de les educadores de la Llar d’Infants Municipal “El Petit
Llagut”, relativa a la seva inscripció al curs sobre educació emocional, organitzat
per l’Empresa Prisma.
La Junta de Govern Local, a la vista de la sol·licitud formulada en aquest sentit per part de
les educadores de la Llar d’Infants Municipal “El Petit Llagut”, adopta el següent ACORD,
amb el vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer.- Autoritzar a les quatre educadores a realitzar el curs on-line sobre educació
emocional del 5 de novembre al 5 de desembre de 2012.
Segon.- Assumir per part de l’Ajuntament de la meitat del cost d’inscripció a aquest curs:
40,00 € (Quaranta euros) per cada educadora, essent l’import total que assumeix
l’Ajuntament de 160,00 € (cent seixanta euros).
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde-president perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
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Extrem novè: Adhesió al Conveni marc de col·laboració per a l’impuls i el
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les
administracions catalanes.
Atès que des del Consorci Administració Oberta de Catalunya s’està impulsant
l’interoperabilitat entre les administracions catalanes per tal que aquestes intercanviïn
dades i documentació d'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, la qual cosa suposa un estalvi en desplaçaments innecessaris pels ciutadans, empreses i organitzacions quan volen realitzar algun tràmit amb les administracions públiques ja
que les administracions poden consultar-se les dades de les que disposen.
Atès l’Ajuntament de Sant Pere Pescador vol a adherir-se al Conveni marc de
col·laboració entre les administracions públiques catalanes per a impulsar i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Adherir-se al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació
i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el
Consorci Localret i el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.
Segon: Nomenar el Sr. Agustí Badosa Figueras amb DNI 40426115G, regidor de l’Àrea de
Gestió de Serveis Econòmics, Serveis Urbanístics, Organització i Règim Intern com a interlocutor únic de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador davant el Consorci AOC.
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 desè: Aprovació de les certificacions 1 i 2 de projecte de tancament de
l’anella de la xarxa d’aigua i gas.
La Junta de Govern Local, a la vista de les certificacions número 1 i 2 corresponent a
l’obra de tancament de l’anella de la xarxa de subministrament de Sant Pere Pescador, la
qual ha estat presentada per l’empresa adjudicatària Argon Informàtica SA i conformada
pel Tècnic Director de l’obra Sr. Narcís Juny Espelt, adopta el següent ACORD, amb el
vot favorable de la totalitat dels assistents:
Primer: Aprovar les certificacions d’obres números 1 i 2 corresponents al Projecte d’obra
de tancament de l’anella de la xarxa de subministraments, les quals són d’un importa de
34.942.55 € (trenta-quatre mil nou-cents quaranta-dos euros amb cinquanta-cinc cèntims)
IVA inclòs i 4.876,97 € (quatre mil vuit-cents setanta-sis euros amb noranta-set cèntims)
IVA inclòs respectivament
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 onzè: Sol·licitud de l’AMPA de l’Escola Llagut d’una ajuda per a la
contractació d’una psicòloga pedagoga en horari extra escolar.
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre d’Ensenyament d’Infantil i
Primària del nostre municipi ha sol·licitat, a l’igual que als anteriors cursos escolars,
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l’atorgament d’una subvenció econòmica mensual durant el present curs escolar 20122013 per contribuir al pagament d’una psicòloga pedagoga en horari extra escolar.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre d’Ensenyament
d’Infantil i Primària de Sant Pere Pescador una subvenció mensual durant el curs escolar
2012-2013, des del mes d’octubre de 2012 fins al mes de juny de 2013, de 540,50 €
(Cinc-cents quaranta euros amb cinquanta cèntims) per al pagament per al pagament del
psicòleg escolar.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem dotzè: 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:
19/09/2012

GENERALITAT DE CATALUNYA,NOTIFICACIO DE LIQUIDACIO TAXA INFORME

125,95

20/09/2012

COPIESTERIA ESTEVE,SL, DIPTICS GIMNAS

240,00

20/09/2012

E.S. SANCHEZ MUÑOZ. 3 GAS/A

20/09/2012

Mª TERESA PLANAGUMA PLANAS, 2 ESTELADES

20/09/2012

BAMBALINA. ANIMACIO INFANTIL 11/9

20/09/2012

IMATGE I SO. PEL.LICULES DVN, CINEMA

3.180,10

20/09/2012

ASSOCIACIO CORAL LES VEUS DEL FLUVIA

600,00

20/09/2012

HERMEX MATERIAL LLAR D'INFANTS

165,58

20/09/2012

ANTONI FUENTES MARTI, TRAACTOR

916,00

20/09/2012

FERRER&OJEDA ASSEGURANÇA ALUMNES LLAR INFANTS

250,91

21/09/2012

ARIDS CURANTA, TRANSORT MATERIAL, BIG-BAG

272,98

21/09/2012

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

759,46

21/09/2012

ENDESA, POL:401656654 ONZ DE SETEMBRE

556,68

21/09/2012

JAUME ISACH SALA, DOS MUNTANTS FETS PLANXA

663,16

21/09/2012

JAUME ISACH SALA, LIMITADORS, REPARAR EIXOS

987,66

21/09/2012

JAUME ISACH SALA, TRES MASTILS SUPORT SENYERES

495,60

21/09/2012

PIANOS FRIGOLER, LLOGUER PIANO 4/08

767,00

21/09/2012

BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, CONFECCIO CONTRACTE

228,45

21/09/2012

TERRAMAR, NATURA I CULTURA, VISITES GUIADES

121,00

21/09/2012

LLUIS MIR I CERRATO, TANCAMENT PISTA ESCOLA

1.937,09

21/09/2012

ARIDS CURANTA: SORRA GROGA ESCOLA

21/09/2012

MOVISTAR

21/09/2012

MOVISTAR

21/09/2012

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

613,78

21/09/2012

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

253,94

21/09/2012

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL. MAJOR

604,40

21/09/2012

BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC

21/09/2012

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA. CASTELLO

21/09/2012

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLA

118,96

21/09/2012

ENDESA, POL: 4003464889 ENLLUMENAT BON PREU

177,94

21/09/2012

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

377,95

21/09/2012

ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO BOMBEIG RAJOLERIA

138,85

21/09/2012

ENDESA POL: 40034125154 PIS QUATRE VENTS

24/09/2012

VODAFONE, TELEFON

262,39

24/09/2012

FRAQUE, S.L. MATERIAL NETEJA

563,01

24/09/2012

GIROD, SENYAL PRECAUCIO ESCOLES

243,51

88,65
90,10
574,75

479,40
17,51
18,43

29,98
73,33

33,77
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24/09/2012

GRIOD, SENYALS- MUNICIPI PER LA INDEPENDENCIA

24/09/2012

GIROD, SENYALS- RRETOL PILONA PAU CASALS

881,10
78,86

24/09/2012

CEPSA, PIS QUATRE VENTS

11,22

24/09/2012

UNIVERSAL GAS, PAVELLO

39,52

24/09/2012

ENDESA, POL: 40034331420 CONCULTORI METGE

24/09/2012

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS

88,39

24/09/2012

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

29,30

24/09/2012

ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

24/09/2012

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLA

24/09/2012

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

25/09/2012

ASSOCIACIO MARXANTS, CONTROL MERCAT

1.161,00

25/09/2012

ASSOCIACIO MARXANTS, CONTROL MERCAT

580,50

24/09/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL, CASAL AVIS

24/09/2012

JOAN ANDREU FUSTER SL, TREBALLS AJUNTAMENT

25/09/2012

ASSOCIACIO MARXANTS, CONTROL MERCAT

4.778,70

25/09/2012

ASSOCIACIO MARXANTS, MARCATGE PARADES

1.068,10

25/09/2012

RESTAURANT RATPENAT, DINAR ORGANTIZADORS REIS

200,40

25/09/2012

COMERCIAL BORRELL, PAVELLO

133,77

26/09/2012

JAUME ISACH SALA, MODIFICACIO MASTILS SENYERES

151,25

26/09/2012

JORDI MARTI DEULOFEU, VISITA GIRONA

26/09/2012

SERVEI COSTES TAXA 065 SERVEIS TEMPORADA 2011

26/09/2012

BEXBE SERVEIS SLU, MODUL CREU ROJA

26/09/2012

VODAFONE, TELEFON OFICINES MUNICIPALS

26/09/2012

AQUALIA, CAMIO RATA

797,99

27/09/2012

ENDESA, POL: 401805064 ENLLUMENAT CAMP CLOS

652,67

27/09/2012

ENDESA, POL: 401656635 BOMBA AIGUA C. ALBERA

27/09/2012

ENDESA POL: 40034125154 PIS QUATRE VENTS

27/09/2012

ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO BOMBEIG RAJOLERIA

27/09/2012

ENDESA, POL: 401680206 ESCOLA PISTA I MODULS

27/09/2012

ENDESA, POL: 401655116 SALA NOVA

27/09/2012

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA. CASTELLO

27/09/2012

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU

28/09/2012

BELTRAN RAMIREZ, AIGUA

28/03/2012

CONSORCI NORMALITZACIO CURSOS CATALA

01/10/2012

M. TERESA GORGORI, CURS GIRONA

02/10/2012

SAIGA REPARACIO MAQUIANRIA EXTERA I INTERRUPTORS

128,11

02/10/2012

FRAQUE, S.L. BOSSES ESCOMBRARIES

196,02

02/10/2012

FRANCISCA PRESAS QUINTA LLOGUER MAGATZEM

242,00

02/10/2012

CAFETEC. LLAR INFANTS PRODUCTE NETEJA

341,32

02/10/2012

ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA

02/10/2012

ENDESA, ENLLUMEANT AV EMPORDA

02/10/2012

ENDESA, POL: 401680244 BOMBA AIGUA MAS SOPES

02/10/2012

BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC

02/10/2012

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

01/10/2012

CARME VICH HONORARIS PROFESSIONALS

02/10/2012

ENDESA EST. BOMBEIG CTRA. PLATJA CAN LINO,ROQUERA,MULI

210,33

02/10/2012

CATERING IGNASI ANTEQUERA LLOVERA SETEMBRE

376,30

02/10/2012

GIROD RETOL SENYAL PL. CATALUNYA ACCES PL. ESGLESIA

100,39

188,47

35,50
151,28
11,69

30,25
44,77

23,10
34.466,23
374,04
1.678,71

3.145,47
47,60
136,32
1.048,53
125,22
49,61
131,04
28,55
3.092,00
27,55

388,90
1.343,01
522,78
29,16
369,22
2.169,29

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.15 hores.
L’Alcalde-president

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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