Ref: 24/2012

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 28 de desembre de 2012
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 22,00 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana Isern Font, Lluis
Font Massot (Tinents d’Alcalde).
Oients: Blai Bahí Larios, Maria Dolors Ferrer Canals, Marina Barceló Fàbrega 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 11 de desembre de 2012.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 11 de desembre
de 2012, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels
assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem 2n: Acord per a la millora vial del carrer Escoles.
Atès que el carrer Escoles és un dels carrers amb més circulació del municipi degut a que
en ell s’hi troben ubicats diferents equipaments municipals i alhora és una de les vies
d’accés al nucli urbà des del pont.
Atès que els Serveis Tècnics municipals han proposat per a millorar la circulació, la instal·lació de coixins berlinesos per reduir la velocitat dels cotxes que hi circulen, modificar i
ampliar la senyalització vertical i pintar un carril per a bicicletes.
Atès que s’han consultat a tres empreses per tal que pressupostin els treballs a realitzar,
essent TRAFIC I SERVIES S.L. la més econòmica.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’empresa TRÀFIC I SERVEIS S.L. tres coixins berlinesos reductors
de velocitat i senyalització vertical per un import total de 2.898,99 Euros (Dos mil vuitcents noranta-vuit euros amb noranta-nou cèntims).
Segon: Autoritzar l'alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN.
Extrem tercer: Informació de les llicències d’obra menor concedides per Resolució.
S’informa als assistents del contingut de les llicències d’obra menor concedides per
Resolució, des de la darrera sessió de la Junta de Govern Local del dia 11 de desembre
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de 2012.
Extrem quart: Comunicació d’un habitatges d’ús turístic per part de la Sra. Mireille
Barbier.
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF xxxxxxxxx, com a representat de la Sra. Mireille
Barbier, amb núm. de passaport xxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que la Sra.
Mireille Barbier és propietària d’un habitatge situat al xxxxxxxxxx (parcel·la xxx,
Urbanització La Capella), el qual és cedit a tercers de forma reiterada per estades
temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa són considerats habitatges d’ús turístic..
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és inoqua.
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 Habitam N-10
S.L, amb NIF xxxxxxxxx, com a representat de la Sra. Mireille Barbier, amb núm. de
passaport xxxxxxxxx, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge
situat al xxxxxxxxxxx és habitatge d’ús turístic..
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem cinquè: Comunicació d’un habitatge d’us turístic per part de la Sra. Maria
Victòria Guerin Puig.
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIF xxxxxxxx, com a representat de la Sra. Maria
Victoria Guerin Puig, amb NIF xxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que la Sra.
Maria Victoria Guerin Puig és propietària d’un habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxxxxxx,
el qual és cedit a tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos,
per la qual cosa són considerats habitatges d’ús turístic..
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és inoqua.
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 Habitam N-10
S.L, amb NIF xxxxxxxxxxxx, com a representat de la Sra. Maria Victoria Guerin Puig, amb
NIF xxxxxxxxxx, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge situat
al xxxxxxxxxxx és habitatge d’ús turístic..
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
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Extrem sisè: Comunicació d’un habitatge d’us turístic per part de la Sr. Pedro
Jiménez Muñoz.
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIFxxxxxxxxxx, com a representat del Sr. Pedro
Jiménez Muñoz, amb NIF xxxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr.
Pedro Jiménez Muñoz és propietari d’un habitatge situat a xxxxxxxxxxxxxxx, el qual és
cedit a tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual
cosa són considerats habitatges d’ús turístic..
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és inoqua.
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 Habitam N-10
S.L, amb NIFxxxxxxxxxxxx, com a representat del Sr. Pedro Jiménez Muñoz, amb NIF
xxxxxxxxxxx ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge situat a
xxxxxxxxxxxxxxx és habitatge d’ús turístic..
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem setè: Comunicació d’un habitatge d’us turístic per part de la Sr. Josette
Boulmier.
Atès que Habitam N-10 S.L, amb NIFxxxxxxxxxxxx, com a representat del Sr. Josette
Boulmier, amb NIExxxxxxxxxx, ha comunicat a aquest Ajuntament que el Sr. Josette
Boulmier és propietari d’un habitatge situat al carrer xxxxxxxxxxxx, el qual és cedit a
tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual cosa
són considerats habitatges d’ús turístic..
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és inoqua.
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 Habitam N-10
S.L, amb NIF xxxxxxxx, com a representat del Sr. Josette Boulmier, amb NIExxxxxxxxx,
ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge situat al carrer
xxxxxxxxxx és habitatge d’ús turístic..
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
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Extrem 8è: Resolució del recurs de reposició imposat pel Càmping Car S.A. en contra de la denegació de la llicència d’obres per a la substitució de 20 bungalous ja
existents per a uns de nous de planta baixa i planta pis.
Atès que en data 15 d’octubre de 2012 es va notificar a l’entitat CAMPING CAR S.A.,
entitat que gestiona el Càmping la Ballena Alegre, l’acord de la Junta de Govern Local de
2 d’octubre de 2012, que denega la sol·licitud de llicència formulada per aquesta entitat
per a la substitució de 20 bungalous ja existents per a nous de planta baixa i una planta
pis.
Atès que en data 16 de novembre de 2012, la referida entitat formula recurs de reposició
envers aquets acord.
Atès que els Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador han emès un
informe en el sentit que el termini legal per a la interposició del recurs de reposició és d’un
mes (art. 117.1 de la Llei 30/1992.), i que d’acord amb els criteris jurisprudencials
(Sentències del Tribunal Suprem continguda en SSTS de 15-12-2005 y 8-3-2006, entre
d’altres), tan els terminis procedimentals com el processals fixats per mesos o anys han
de computar-se de "fecha (de la notificación o publicación) a fecha", consideránt-se els
dies ad quem aquell del mes de venciment amb el mateix numeral que el del dia del acte
de comunicació o notificació de la resolució.
Atès que l’entitat interessada va rebre la notificació de l’acord el dia 15 d’octubre de 2012,
i que l’esmentada va interposar el recurs de reposició el dia 16 de novembre de 2012,
quan el termini finalitzava el dia 15 de novembre.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Declarar la inadmissió del recurs de reposició per extemporani, ja que es va
presentar fora del termini legal previst.
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 novè: Propostes de baixa de rebuts de recaptació per prescripció.
Atès el llistat núm. 15/2012 de propostes de Baixes de rebuts per prescripció;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer: Donar de baixa els rebuts relacionats al Llistat núm. 15/2012 pels Serveis de
Tresoreria Municipal, el qual importa un total de 13.092,97€ (tretze mil noranta-dos euros
amb noranta-set cèntims) d'acord amb les circumstàncies que consten especificades per a
cadascun dels rebuts.
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 desè: Propostes de baixa de rebuts de recaptació de l’anualitat 2012.
Atès el llistat núm. 16/2012 de propostes de Baixes de diversos rebuts municipals
motivada per l'estimació de reclamacions, per canvis de domicili, baixes de vehicles a la
Prefectura Provincial de Transit, per canvis de titularitat dels immobles, o per existència
d'errors.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acorda:
Primer: Donar de baixa els rebuts relacionats al Llistat núm. 16/2012 pels Serveis de
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Tresoreria Municipal, el qual importa un total de 219.674,93 € (dos-cents dinou mil siscents setanta-quatre euros amb noranta-tres cèntims) d'acord amb les circumstàncies que
consten especificades per a cadascun dels rebuts.
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 onzè: Aprovació de la certificació núm. 4 del projecte constructiu d’un sistema de drenatge pel carrer Sant Sebastià.
Atès que l’empresa Xavier Alsina S.A. adjudicatària de l’obra de construcció d’un sistema
de drenatge al carrer Sant Sebastià, ha presentat la certificació núm. 4, la qual ha estat
conformada pel Tècnic Director de l’obra Sr. Guillem Hidalgo Rabasseda.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents:
Primer: Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent al Projecte de construcció d’un
sistema de drenatge al carrer Sant Sebastià, per un import de 74.991,11 €( setanta-quatre
mil nou-cents noranta-un euros amb onze cèntims) IVA inclòs.
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 definitiva del Projecte d’urbanització del Sector SUS-5
Parc d’Activitats.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 30 d’octubre de 2012, adoptà
l’acord d’aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Sector SUS-5 Parc d’Activitats
del Pla General d’ordenació urbana de Sant Pere Pescador.
Atès que aquest Projecte ha estat exposat al públic pel termini d’un mes, a comptar des
de l’endemà de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província núm.
227 de data 27 de desembre de 2012, sense que hagi estat presentada cap al·legació,
reclamació o suggeriment.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del Sector SUS-5 Parc
d’Activitats del Pla General d’ordenació urbana de Sant Pere Pescador, d’acord amb les
següents condicions:
a) D’acord amb l’article 101.3 de la Llei d’urbanisme, cal constituïr una garantia per assegurar l’obligació d’urbanitzar per l’import 222.523,28 € (dos-cents vint-i-dos mil cinccents vint-i-tres euros amb vint-i-vuit cèntims) corresponent al 12% del pressupost de
les obres.
b) Pel desenvolupament urbanístic del sector caldrà tramitar el corresponent projecte de
reparcel·lació.
c) El replanteig del sector es farà conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals.
d) Abans de l’inici d’obres, el promotor, haurà de sol·licitar i obtenir autorització de les administracions competents amb l’àrea de xarxes viàries per a l’execució de les obres.
e) S’haurà de preveure el següent en l’execució de les obres:
Xarxa de recollida d’aigües plujanes:
Prèviament a l’inici de les obres de la canalització que desemboca al rec, cal obtenir
l’autorització de l’ACA.
La xarxa de recollida d’aigües plujanes ha de preveure el cabal generat en la U.A.-9 tal
com descriu la memòria del projecte.
Xarxa de Gas:
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Abans de terraplenar les rases, es faran les proves d’estanqueïtat de canonades
corresponents.
Enllumenat públic:
Per la recepció de l’obra serà necessari aportar el projecte de legalització d’aquesta
instal·lació. El model d’enllumenat públic definitiu es consensuarà amb els Serveis
Tècnics Municipals prèviament a la seva Instal·lació.
Sistemes d’espais lliures (zones verdes), arbrat,enjardinament i mobiliari urbà:
Pel que fa a la gespa de la zones verdes, al tipus d’arbrat i al mobiliari urbà seran
consensuats amb els Serveis Tècnics Municipals prèviament a l’execució dels treballs.
S’haurà de garantir un sistema de reg automàtic en les zones enjardinades i escocells.
f) Per a la recepció de l’obra serà necessari aportar els plànols ‘as built’ de l’obra executada amb format paper i digital, i informes favorables de les companyies subministradores.
Segon: Posar en coneixement de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de
l’aprovació definitiva d’aquest Projecte d’urbanització.
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 definitiva del Projecte d’urbanització del sistema de vialitat
i d’aparcaments del PEUC del Càmping L’Àmfora (aparcament i vial oest).
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 30 d’octubre de 2012, adoptà
l’acord d’aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del sistema de vialitat i
d’aparcaments del PEUC del Càmping L’Àmfora (aparcament i vial oest).
Atès que aquest Projecte ha estat exposat al públic pel termini d’un mes, a comptar des
de l’endemà de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província núm.
227 de data 27 de desembre de 2012, sense que hagi estat presentada cap al·legació,
reclamació o suggeriment.
Atès que en data 22 de novembre es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua
que emetin informe sobre una de les actuacions previstes en el projecte, en concret la
canalització d’un rec que es troba en el referit àmbit.
Atès que en data d’avui no s’ha rebut l’informe sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del sistema de vialitat i
d’aparcaments del PEUC del Càmping L’Àmfora (aparcament i vial oest) del Pla General
d’ordenació urbana de Sant Pere Pescador, sense perjudici de l’informe sol·licitat a
l’Agència Catalana de l’Aigua del qual no s’ha obtingut resposta i d’acord amb les
següents condicions:
a) Cal constituir una garantia de les obres d’urbanització, segons l’article 101.3 de la
Llei d’urbanisme. L’import serà de 39.542,42 € (trenta-nou mil cinc-cents quarantados euros amb quaranta-dos cèntims) corresponent al 12% de les obres
d’urbanització.
b) La distribució i tipologia de l’arbrat es consensuarà amb el Serveis Tècnics Municipals prèviament a l’execució de les obres de l’aparcament.
c) S’haurà de deixar un sistema de reg automàtic per a tot l’arbrat, la instal·lació,
subministrament i consum anirà a càrrec del Càmping L’Àmfora, el manteniment de
la instal·lació anirà a càrrec de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador .
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d) La col·locació, el manteniment i el consum de l’enllumenat de l’aparcament anirà a
càrrec del càmping L’Àmfora. La tipologia de l’enllumenat, amb uns focus amb els
lux necessaris per il·luminar tot l’aparcament i que no provoquin contaminació lumínica, es consensuarà amb el Serveis Tècnics Municipals prèviament a la seva instal·lació.
e) Per a la recepció de l'obra serà necessari aportar projecte de legalització de la instal·lació d'enllumenat, plànols "As-built" de l'obra executada, i informes favorables
de les companyies subministradores.
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 catorzè: Acord de concessió d’un ajut de caràcter extraordinari a l’entitat
Club de Vòlei de Sant Pere Pescador.
Atès que l’entitat Club de Vòlei de Sant Pere Pescador ha sol·licitat a aquest Ajuntament
(R.E. 3292 /2012 de 27 de desembre) un ajut econòmic de caràcter extraordinari per fer
front a les despeses derivades de l’increment de jugadors durant la temporada 2012-2013.
Ates que l’esmentada entitat ha presentat els documents comptables acreditatius del seu
estat de comptes i de les previsions d’ingressos i despeses per a la temporada 2012-2013,
així com la documentació acreditativa de l’increment del número de jugadors.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir a l’entitat Club de Vòlei de Sant Pere Pescador un ajut extraordinari de
400 Euros (Quatre-cents euros) per a fer front a les despeses derivades d’un increment
del número de jugadors durant la temporada 2012-2013.
Segon: Imputar l’import d’aquest ajut a la partida pressupostària número 33/468 del
pressupost de despeses 2012.
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 quinzè: Aprovació de despeses.
La Junta de Govern Local, amb l vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta l’acord
d’aprovar les factures que es relacionen a continuació:
PROVEÏDOR
13/12/2012

TAPISSAR SEIENTS SALA MUSCULACIO PAVELLO

IMPORT
100,00

DAPLAST SL, SEIENTS GRADA CAMP DE FUTBOL
xxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
12/12/2012

LITH GRAFIQUES:CARTELL I TRIPTICS JORNADES GRASTRONOMIQUES

424,71

12/12/2012

LITH: CARTELLS MERCAT DE NADAL

139,15

12/12/2012

GAM: CANO DE CALOR GAS-OIL NADAL 2011

884,53

11/12/2012

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT NOVEMBRE

328,90

13/12/2012

SAIGA: POLEA TENSORA

13/12/2012

E.S. SANCHEZ MUÑOZ: GASOIL ESCOLA

13/12/2012

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT NOVEMBRE

265,98

13/12/2012

ARIDS CURANTA: RECICLAT PEDRA ESCOLLERA

286,65

29,27
1.023,33
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13/12/2012

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

87,73

13/12/2012

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

13/12/2012

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA NORD

13/12/2012

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

13/12/2012

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

13/12/2012

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

13/12/2012

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA+

1.165,99

13/12/2012

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

507,01

13/12/2012

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

245,28

13/12/2012

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

13/12/2012

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

13/12/2012

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

697,82

13/12/2012

ENDESA, POL: 401680206 ESCOLA PISTA I MODULS

860,76

13/12/2012

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA. CASTELLO

121,48

13/12/2012

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

485,77

13/12/2012

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR D'INFANTS

379,49

13/12/2012

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

210,46

14/12/2012

NOTARIO EMILIO ME3ZAUITA GARCIA-GRANERO, COPIEA AUT.

14/12/2012

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, REPARACIO COLUMNA AVARIADA

710,14

13/12/2012

ASSOCIACIO DOS PER QUATRE, ACTUACIO GRUP MERCAT DE NADAL

410,00

13/12/2012

SERSALL: VIATGE AJUNTAMENT

544,96

13/12/2012

SERSALL:SERVEIS VARIS

258,30

13/12/2012

SERSALL: SERVEIS RECOLLIDA MENSUAL

13/12/2012

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA ESTRIS

13/12/2012

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA AMB POP

542,87

13/12/2012

SERSALL: SERVEI DE RECOLLIDA AMB POP

542,87

13/12/2012

SERSALL: TAXA JARDINERIA

966,68

13/12/2012

DIBOSCH: PAVELLO NETEJA

43,54

13/12/2012

CORREUS PERIODE DE FACTURACIO, NOVEMBRE

13/12/2012

RETOLS EMPORDA: PLAQUES SENYALITZACIO ABOCADOR

17/12/2012

ANNA SALVANERA HOMS: DILIGENCIES PREVIES

4.840,00

17/12/2012

CARLOS POCH TUBAU: FLORS,TESTOS I TERRA

2.924,14

17/12/2012

GENERALITAT, PUBLICACIO EDICTE DOGC

17/12/2012

JORDI PADILLA ANAR A GIRONA BUSCAR TUBS CALEFACCIO

18/12/2012

IDEF ADVOCATS: HONORARIS MES DESEMBRE

19/12/2012

ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLA

19/12/2012

GESTIO ESPORT EMPORDA, ACTIVITATS ESPORTIVES PAVELLO

19/12/2012

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

18/12/2012

PATRICIA ALLER HERNANDEZ, JOCS MERCAT NADAL

21/12/2012

EVA PIBERNAT, DIETES

95,25
207,82
87,41
822,86
8,03

444,64
1.088,09

31,74

15.519,48
1.050,10

642,93
99,37

180,00
22,53
1.089,00
146,19
1.084,16
12,15
145,00
5,32

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.45 hores.
L’alcalde president

Jordi Martí i Deulofeu

La secretària Interventora accidental

Elisabet Trias Font
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