Ref. 02/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 29 de gener de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21,00 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana Isern Font, Lluis
Font Massot (Tinents d’Alcalde).
Oients: Blai Bahí Larios.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem Primer: Lectura i aprovació de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 15 de gener de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 15 de gener de
2013, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN.
Extrem Segon: 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 15 de gener de
2013.
Extrem Tercer: Aprovació de llicències d’obres majors.
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.
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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
de l’administració ambiental, sense que es pugui exigir cap mena d’indemnització a
l’Ajuntament per danys i perjudicis originats a causa de la present llicència d’obres.
10è.- Si l’ús o l’activitat a la qual es vulgui destinar l’edificació està prohibit en el
planejament vigent o hi és incompatible, es denegarà la llicència o permís corresponent i/o
es clausurarà, sense que es pugui exigir cap mena d’indemnització a l’Ajuntament pels
danys i perjudicis originats a causa de la present llicència d’obres.
11è.- Des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre no es poden realitzar obres a la via
pública, ni d’excavació, ni de moviments de terres, ni d’obres majors en general, llevat
d’acabats interiors.
12è.- Quan la llicència municipal d’obres faci referència a la realització de noves
construccions, a l’ampliació, rehabilitació o reforma de construccions existents; sigui
parcial o total, a la demolició o enderrocament de construccions, o a la modificació de l’ús
o destí d’edificis i instal·lacions, el titular de la llicència estarà obligat a comunicar-ho al
Servei de Cadastre Immobiliari de Girona.
13è.- En el supòsit que, per a la realització de les obres, sigui necessari ocupar la via
pública amb maquinària, bastida o materials, haurà de sol·licitar-se la corresponent
autorització municipal amb una antelació mínima de 10 dies respecte a la data d’inici de
l’ocupació.
Expedient núm. 94/2012: A CÀMPING CAR S.A. per a la substitució de tres bungalous
existents per tres de nous al càmping La Ballena Alegre. Condicions: 1- Presentació d’una
fiança de 261,00 € per a refer els elements d’urbanització i vials que puguin resultar malmesos. 2- Presentació d’una fiança de 120,00 € per a garantir la correcte destinació dels
residus de construcció i enderroc d’acord amb l’Ordenança Municipal per a la gestió de
runes i terres. 3- No es poden executar més obres de les descrites.
Expedient núm. 99/2012: Al Sr. Josep Pujol Julià per a l’acondicionament d’una habitació
per a minusvàlids situada en un cos annex existent a la façana est de l’edifici principal de
l’hotel La Masia al carrer xxxxxxxxxxx. Condicions: 1- Caldrà adaptar la llicència
d’activitats existent. 2- Per a qualsevol altre intervenció en l’edifici existent de l’hotel La
Masia (instal·lacions, paleteria, fusteria...) cal sol·licitar la llicència d’obres pertinent, amb
la corresponent presentació de documentació i pressupost detallat. 3- Presentació d’una
fiança de 120,00 € per a garantir la correcte destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres.
Expedient núm. 06/2013: Al Sr. Jean Claude Martínez Guy per a la construcció d’una piscina descoberta situada al xxxxxxxxxxxxxxxx Condicions: 1- Presentació d’una fiança de
272,00 € per a refer els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos alhora
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d’executar les obres, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5. 2- Presentació d’una fiança
de 120,00 € per a garantir la correcte destinació dels residus de construcció i enderroc
d’acord amb l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres.
Extrem Quart: Aprovació del Padró Fiscal de l’impost Fiscal sobre vehicles de
Tracció Mecànica 2013.
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’Impost sobre els Vehicles de Tracció
Mecànica corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2012, el qual importa un total de
141.141,29 € (Cent quaranta-un mil cent quaranta-un euros amb vint-i-nou 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.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES

Extrem Cinquè: Acord de signatura del conveni de col·laboració entre els
Ajuntaments de Viladamat, l’Armentera, Ventalló, Sant Pere Pescador, Torroella de
Fluvià, Vilamacolum, Albons i Bellcaire d’Empordà i l’Assemblea Local de la Creu
Roja Espanyola a Figueres referent a la prestació del servei de transport adaptat.
Atès que la Creu Roja de l’Alt Empordà des del mes d’agost de 2012 està portant a terme
a sis pobles veïns de la carretera C31 (L’Armentera, Sant Pere Pescador, Torroella de
Fluvià, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum) el servei de transport adaptat per anar a
l’hospital de Figueres dirigit a la gent gran o amb manca de possibilitats.
Atès que els pobles de Albons i Bellcaire d’Empordà també estan interessats en oferir
aquest servi als seus veïns.
Atès que la introducció d’aquests dos municipis implica un repartiment de costos diferent
al que s’havia calculat en la signatura del conveni inicial, ja que el percentatge de població
de cada municipi ha canviat respecte el total d’habitants a qui es dirigeix el servei.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el nou conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Viladamat,
l’Armentera, Ventalló, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Vilamacolum, Albons i
Bellcaire d’Empordà i l’Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola a Figueres referent a
la prestació del servei mancomunat de transport col·lectiu adaptat per anar a l’hospital de
Figueres dirigit a la gent gran o amb dificultats de mobilitat.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord, i en especial la signatura del conveni per
regular aquest servei.
Annex:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE VILADAMAT, L’ARMENTERA, VENTALLÓ, SANT PERE
PESCADOR, TORROELLA DE FLUVIÀ, VILAMACOLUM, ALBONS I BELLCAIRE D’EMPORDÀ I L’ASSAMBLEA LOCAL DE CREU
ROJA ESPANYOLA A FIGUERES REFERENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT.
Figueres a 1 de febrer de 2013
REUNITS:
D’una part,
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Sra. Irene Palol i Ribas, amb DNI, xxxxxxxxx en la seva qualitat d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Viladamat amb domicili Plaça de la
Vila, 1.
Sr. Narcís Isern i Serra, amb DNI xxxxxxxxxx en la seva qualitat de Alcalde de l’Ajuntament de L’Armentera i amb domicili c/ Pau
Casals, 2.
Sr. Joan Albert Teixidor, amb DNI xxxxxxxxxxxx en la seva qualitat de Alcalde de Ventalló i amb domicili Plaça Major, 1
Sr. Jordi Martí i Deulofeu, amb DNI xxxxxxxxx, en la seva qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i amb domicili, c/
Verge del Portalet, 10
Sr. Pere Moradell i Puig, amb DNI xxxxxxxxx, en la seva qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Torroella de Fluvià i amb domicili, Plaça
Ajuntament s/n.
Sr. Jaume Dalmau i Juanola, amb DNI xxxxxxxxxx, en la seva qualitat de Alcalde de Vilamacolum i amb domicili Plaça Catalunya, 1
Sr. Joan Hostench i Doñabeitia, amb xxxxxxxxxxx, en la qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament d’Albons i amb domicili a Plaça del poble, 1.
Sr. David Font Savalls, amb DNI xxxxxxxxxx, en la qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà i amb domicili a Plaça
Comptes d’Empúries, 1.
De l’altra part, la Sra. Roser Llevat Viladot, Presidenta de Creu Roja Espanyola a Figueres amb DNI 37610433-M, i en domicili a
Figueres, c/ Albert Cotó,1.
Ambdues parts actuen en representació de les seves respectives institucions es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i
obligar-se, i de comú acord,
MANIFESTEN:
PRIMER: Que la Creu Roja, és una institució humanitària d’interès públic i naturalesa benèfic- social, i que entre els seus fins
estatutaris figura la promoció i la col·laboració en accions de benestar social amb especial atenció als col·lectius més vulnerables o
desafavorits de la societat, amb la intervenció del voluntari per al desenvolupament dels seus programes i projectes.
SEGON: Que la Creu Roja, és una entitat que, entre els seus objectius, contempla l’atenció socio - sanitària i assistencial a les
persones amb dificultat de mobilitat i també persones grans.
TERCER: Que els Ajuntaments signants del conveni tenen competències locals pròpies sobre les prestacions de serveis socials.
QUART: Que és d’intenció d’aquestes institucions l’establiment d’un acord, per a la recollida i transport de les persones amb dificultats
de mobilitat o perquè puguin traslladar-se als serveis d’assistència sanitària.
CINQUÈ: Que amb la finalitat de regular aquestes col·laboracions i accions conjuntes signen el present conveni, el qual es regirà pels
següents.
PACTES:
PRIMER. Que l’objecte d’aquest conveni és la prestació per part de Creu Roja de
Figueres del servei de transport de persones amb problemes de mobilitat i residents als municipis signants d’aquest conveni que
necessitin desplaçar-se als serveis sanitaris de la comarca segons la següent programació:
a/. De dilluns a divendres un servei de anada i tornada pel matí i un altre per la tarda a l’Hospital de Figueres.
b/. De forma excepcional i a demanda de les persones necessitades es podrà cobrir el viatge d’anada i tornada a altres serveis sanitaris
de Figueres.
c/.Aquests serveis només es realitzaran en el cas que hi hagi la corresponent demanda o petició conforme s’estableix al pacte cinquè
d’aquest conveni.
SEGON.
a/. Els punts de sortida i de retorn del servei de transport seran:
Viladamat:
A determinar
L’Armentera:
A determinar
Ventalló:
A determinar
Sant Pere Pescador:
A determinar
Torroella de Fluvià:
A determinar
Vilacolum:
A determinar
Vilamacolum:
A determinar
Albons:
A determinar
Bellcaire d’Empordà:
A determinar
Es determinarà en un annex el present conveni.
b/. Excepcionalment en cas de necessitat la recollida serà a domicili.
TERCER. Per la prestació d’aquest servei de transport de Creu Roja de Figueres adscriurà un vehicle de 8 places adequat per fer el
servei en les degudes condicions, així com la dotació d’un conductor necessari per efectuar el transport.
QUART. La Creu Roja mantindrà permanentment en perfectes condicions el vehicle objecte del transport, amb les comoditats
necessàries perquè el trasllat s’efectuï amb totes les garanties.
CINQUÈ. La relació de persones que s’hagin de traslladar s’adaptarà al perfil del usuari que prèviament els Ajuntaments signants d’
aquest conveni hagin definit i es concretarà diàriament, prèvia trucada telefònica de les mateixes persones interessades a les oficines
de Creu Roja com molt tard abans de les 12 hores del dia abans de dimarts a divendres i abans de les 12 hores del divendres anteriors
si el servei s’ha de realitzar dilluns.
SISÈ. Els Ajuntaments signants i la Creu Roja a Figueres, vetllaran pel bon funcionament i garantiran el seguiment d’aquest conveni
tant en la interpretació com en la resolució dels conflictes que es derivessin del mateix. Amb aquesta finalitat es constituirà una
comissió de seguiment que es reunirà en casos d’urgència sempre que ho demanin qualsevol de les dues parts que podrà ser
convocada pels agents que la conformen:
Per part dels Ajuntaments signants, l’Alcalde o persona a qui delegui i el/la responsable tècnic del servei de cada Ajuntament .
Per part de Creu Roja a Figueres, la Presidenta o persona a qui delegui el/la responsable tècnic del servei de Creu Roja.
SETÈ. En cas que fos necessària l’ampliació de l’esmentat servei de transport, s’avaluarà la necessitat per la comissió de seguiment,
podent procedir a l’ampliació del transport dins d’aquest mateix conveni, abonant les noves actuacions que mútuament s’acordin.
VUITÈ. El cost dels viatges pactats amb els ajuntaments serà:
Domicili – Hospital de Figueres – Domicili, de dilluns a divendres no festius
Viatge de 8’00 a 14’00 hores
50,00 €uros més IVA
Viatge de 14’00 a 20’00 hores
50,00
€uros
més IVA
NOVÈ. Els Ajuntaments Signants es comprometen a abonar la quantitat establerta en el pacte vuitè, prèvia presentació de les factures
corresponents per part de Creu Roja, mitjançant prorrates mensuals durant la vigència d’aquest conveni. Ambdues parts es
comprometen a revisar i ampliar si es necessari el citat conveni en concepte de increment de serveis.
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DESÈ. La Creu Roja facturarà el nombre de serveis mensuals. La distribució de la facturació serà proporcional al nombre de habitants.
Municipi

Nombre d’habitants
(dades oficials )

%

Viladamat

458

6’94

L’Armentera

863

13’07

Ventalló

800

12’13

Sant Pere Pescador

2108

Torroella de Fluvià
Vilamacolum
Albons
Bellcaire d’Empordà

699
299
709
664

31’94
10’58
4’53
10’75
10’06

TOTAL

6600

100

Els imports corresponents s’ingressaran mensualment a la compte corrent del SABADELL ATLÁNTICO 0081 0107 09 0002109621.
ONZÉ. La vigència d’aquest conveni, serà des del dia 1 de febrer de 2013 i fins el 31 de juliol de 2013, i arribada aquesta data es
prorrogarà de forma tàcita per a períodes anuals, fins un màxim de quatre anualitats, si cap de les parts manifesta el seu interès
contraria amb una antelació mínima d’un mes abans del seu venciment o el de qualsevol de les seves prorrogués. La denuncia del
conveni per part d’un dels Ajuntaments, no vincula a la resta d’Ajuntaments i en qualsevol cas, es podran incorpora nous Ajuntaments
durant la seva vigència del conveni o de les seves prorrogués.
En cas de prorroga del conveni, els imports que apareixen en l’apartat vuitè, es veuran incrementats d’acord amb el creixement
experimentat per l’Índex de Preus al Consum acumulat per la Província de Girona.
DOTZÉ. En tots els aspectes no contemplats en el present conveni, les parts es declaren sotmeses a:
La Llei reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril.
Text refós de les Disposicions Legals vigents en Matèria de Règim Local, R. D. Legislatiu 781/86, de 18 d’abril.
DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s/aprova el Text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.
La resta de normes de Dret Administratiu.
TRETZÉ. Tots els lícits, plets o qüestions litigioses que puguin derivar-se d’aquest conveni, i no puguin ser resoltes per la Comissió de
Seguiment seran resoltes per la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, fent les parts renúncia expressa llur fur.
I, com a prova de conformitat, les dues parts signen, per duplicat aquest conveni, rubricat en tots els fulls, en el lloc i data de
l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Viladamat
La Sra. Irene Palol i Ribas
Alcaldessa

Per l’Ajuntament de L’Armentera
El Sr.
Narcís Isern i Serra
Alcalde

Per l’Ajuntament de Ventalló
El Sr. Joan Albert Teixidor
Alcalde

Per l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
El Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Alcalde

Per l’Ajuntament de Torroella de Fluvià
El Sr.Pere Moradell i Puig
Alcalde

Per l’Ajuntament de Vilamacolum
El Sr. Jaume Dalmau i Juanola
Alcalde

Per l’Ajuntament d’ Albons
El Sr.Joan Hostench i Doñabeitia
Alcalde

Per l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà
El Sr. David Font Savalls
Alcalde

Per Creu Roja a Figueres
La Sra. Roser Llevat i Viladot
Presidenta”

ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem Sisè: Acord de realització de dues propostes de millora de l’enllumenat i la
il·luminació del camp de futbol municipal.
Atès que els usuaris del Camp d’Esports Municipal han fet arribar diverses queixes en el
sentit que falta il·luminació a la a la porta d’entrada dels vestidors del camp de futbol i en
el passadís que va hi ha per anar a obrir els focus del camp.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han proposat com a solució per a la il·luminació
de la porta d’entrada dels vestidors desplaçar-hi un fanal existent situat a la rotonda de la
sortida del pont direcció a l’Armentera, el qual des de la finalització de les reformes del
pont està apagat. I per la il·luminació del passadís per accedir als interruptors dels focus
del camp de futbol, s’ha proposat la col·locació de cinc aplics.
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de cada municipi ha canviat respecte el total d’habitants a qui es dirigeix el servei.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar l’encàrrec de traslladar el fanal de la rotonda del pont a l’entrada dels vestuaris del Camp d’Esports Municipal per un import de 507,87 Euros (cinc-cents set euros
amb vuitanta-set cèntims) IVA inclós. Imputar la despesa a la partida 15/21204 Manteniment d’edificis i altres construccions municipal del pressupost de despeses de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador 2013.
Segon: Aprovar l’encàrrec a l’empresa Instal·lacions Empordà –Josep Maria Navarra Xarles-, amb DNI xxxxxxxxx, de cinc aplics per il·luminar el passadis que hi ha per accedir a
les instal·lacions per obrir els focus del camp de futbol per un import de 1.713,47 Euros
(mil set-cents tretze euros amb quaranta-set cèntims) IVA inclós. Imputar la despesa a la
partida 15/21204 Manteniment d’edificis i altres construccions municipal del pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador 2013.
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 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:
Proveïdor
17/12/2013
21/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
29/01/2012

DAPLAST, SEIENTS PAVELLO

Import
99,83

xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

42,72

xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

126,22

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

246,22

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

275,02

xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

304,87

xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

1322,33

xxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

99,68

15/01/2013

PROMOCIONS PORT, REGALS AVIS NADAL

970,30

15/01/2013

MATERIALS SANT PERE. BIG BAG, VARIS

87,00

15/01/2013

MATERIALS SANT PERE, ARIDS MORTER RAPID

15,14

15/01/2013

MATERIALS SANT PERE, BJC CLAVIJA

6,39

15/01/2013

MATERIASL SANT PERE, BRIDES

6,22

15/01/2013

PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS SLU, REPARACIO

230,72

15/01/2013

CREU ROJA. TRANSPORT ADAPTAT

328,90

15/01/2013

GM CASH AND CARRY, LLAR D'INFANTS

15/01/2013

CREU ROJA. TRANSPORT ADAPTAT 6 VIATGES

16/01/2013

SERSALL 95. SERVEI REVOLLIDA AMB POP

16/01/2013

SERSALL 95. SERVEI NETEJA VIARIA

16/01/2013

SERSALL 95. SERVEI, RECOLLIDA ESTRIS

15/01/2013

SERSALL 95. TAXA JARDINERIA

594,59

16/01/2013

CORREOS. FACTURACIO DESEMBRE

728,58

16/01/2013

INGESCO. VERIFICACIO SISTEMA ESCOLA

227,99

16/01/2013

INGESCO. VERIFICACIO SISTEMA PARROQUIA

180,19

61,15
132,99
542,87
15.519,48
1.050,10
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16/01/2013

SERSALL 95. VIATGE AJUNTAMENT 4 5 12 DESEMBRE

181,65

16/01/2013

LLIBRERIA GEMMA, MATERIAL AJUNTAMENT, PAVELLO, BIBLIOTECA

304,64

16/01/2013

EMILIO MEZQUITA GARCIA-GRANERO, NOTARI

16/01/2013

AITERM, REPARACIO AJUNTAMENT

16/01/2013

ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI METGE

16/01/2013

JOAN ANDREU FUSTER, MAGATZEM

38,90

16/01/2013

JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGE DIPUTACIO

30,15

16/01/2013

EMILIANNA. TIO

42,47

16/01/2013

GROS MERCAT, LLAMINADURES TIO

37,41

16/01/2013

AQUALIA. PIS QUATRE VENTS

16/01/2013

ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE, TIO

16/01/2013

ARIDS CURANTA. RUNES ABOCADOR

16/01/2013

ARIDS CUARANTA.

16/01/2013

JOMAR. PAQUET XL CP BRICO

21/01/2013

D'AQUI D'ALLA I DE MES ENLLA, LOTS NADAL

21/01/2013

GESTIO ESPORT EMPORDA, ACTIVITATS PAVELLO

711,48

25/01/2013

JESUS SANTAMARIA ESTEVE, PARQUING CAMI MOTA 2011

300,00

25/01/2013

JESUS SANTAMARIA ESTEVE, PARQUING CAMI MOTA 2012

22/01/2013

CONSELL COMARCAL, LIQUIDACIO ABOCADOR DESEMBRE

29/01/2013

AGUSTI BADOSA, ASSISTENCIES JUNTA 4T TRIM

105,00

29/01/2013

DOLORS FERRER, ASSISENCIES JUNTA 4T TRIM

60,00

29/01/2013

LLUIS FONT, ASSISTENCIES JUNTA 4T TRIM

29/01/2013

ANA ISERN, ASSISTENCIA JUNTA 4T TRIM

29/01/2013

MARINA BARCELO, ASSISTENCIA JUNTA 4T TRIM

15,00

29/01/2013

ADRIA BARDERA, ASSISTENCIA JUNTA 4T TRIM

90,00

29/01/2013

AGUSTI BADOSA, ASSISTENCIES PLE 4T TRIM

100,00

29/01/2013

DOLORS FERRER, ASSISTENCIES PLE 4T TRIM

60,00

29/01/2013

LLUIS FONT, ASSSISTENCIES PEL 4T TRIM

100,00

29/01/2013

ANA ISERN, ASSISTENCIA JUNTA 4T TRIM

100,00

29/01/2013

MARINA BARCELO, ASSISTENCIA PLE 4T TRIM

29/01/2013

ADRIA BARDERA, ASSSITENCIA PLE 4T TRIM

28/01/2013

INSTAL·LACIONS EMPORDA MANTENIMENT DESEMBRE

29/01/2013

EMILI HOMS DALMAU, DESPERFECTES JAUME POCH

167,58

29/01/2013

ORONA, MANTENIMENT CASAL

568,75

01/01/2013

MARC SOLA ANGLADA, AJUT ECONOMIC

200,00

07/12/2012

CONSELL COMARCAL, QUOTA SERVEIS SOCIALS 2013

20/11/2012

ACM, QUOTA 2013

11/01/2013

AITERM, SERVEIS DE MANTENIMENT CASAL 2013

11/01/2013

AITERM, MANTENIMENT AJUNTAMENT 2013

11/01/2013

EMPORDA. SUBSCRIPCIÓ 2013

11/01/2013

GRUP CASTILLA. MANTENIMENT DELTA NOMINA

11/01/2013

AITERM. MANTENIMNET CEIP LLAGUT

11/01/2013

MUSICS DE GIRONA SCCL, ACTUACIO GRUP FESTA

1.815,00

11/01/2013

JOAN ANDREU FUSTER. REF. AJUNTAMENT BALCO

32,67

11/01/2013

JOAN ANDREU FUSTER. REF. ESCOLES REPARAR PANAYS

126,13

11/01/2013

LLOGATER. CAVALCADA REIS GRUP ELECTROGEN

161,41

11/01/2013

TEXTIL GALLEGO. SETI COLOR NEGRE REIS

57,49
6,11
199,07

34,32
450,00
2,18
19,42
8,14
20,20

300,00
5.374,98

90,00
105,00

20,00
100,00
2.314,74

20.047,08
525,00
1.794,31
255,31
93,60
1.035,05
474,10

79,20
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15/01/2013

FRANCISCA PRESAS QUINTA LLOGUER MAGATZEM

242,00

15/01/2013

SERVEIS 95 SL. DISC DVD-R

16/01/2013

GINESTA MIRÓ EZQUERRA, TORXES CAVALCADA

16/01/2013

CANON, LLICENCIA MICROSOFT SQL VARIS

16/01/2013

ORONA. FACTURA SERVEI MANTENIMENT CASAL

582,40

16/01/2013

FRAQUE SL. BOSES ESCOMBRARIES, PAPER,...

759,06

16/01/2013

CONSTRUCCIONS BERJA-LOPEZ, CLAVEGUERAM AMFORA

574,75

17/01/2013

IMATGE I SO. CAP D'ANY, REIS,ESCOLA

16/01/2013

ORONA. FACTURA SERVEI MANTENIMENT CENTRE CIVIC

442,06

16/01/2013

GENERALITAT, PUBLICACIO EDICTE DOGC

180,00

16/01/2013

FARMACIA POCH-SABATER, LLAR INFANTS

78,00

16/01/2013

FARMACIA POCH-SABATER, MATERIAL PAVELLO

24,44

16/01/2013

FARMACIA POCH-SABATER, MATERIAL PAVELLO

16,26

16/01/2013

FARMACIA POCH-SABATER, MATERIAL PAVELLO

27,91

16/01/2013

FARMACIA POCH-SABATER, MATERIAL PAVELLO

51,25

16/01/2013

BENITO URBAN. REF. MOBILIARIA PILONA

92,44

16/01/2013

ENDESA, POL: 401656654 ONZE DE SETEMBRE CAMP FUTBOL

16/01/2013

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

16/01/2013

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

16/01/2013

FERRER I OJEDA. ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL.LECTIUS

21/01/2013

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

21/01/2013

ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLA

125,56

21/01/2013

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

553,04

21/01/2013

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

592,05

21/01/2013

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

101,65

21/01/2013

E.S.SANCHEZ MUÑOZ. GASOIL ESCOLA

21/01/2013

DOUBLET. BANDA DE SUELO AJUNTAMENT

21/01/2013

PAPER TISORA PAPERIA, TALLER FANALETS, VARIS

21/01/2013

GARATGE OLIVERES. REPARACIO NISSAN

21/01/2013

ARTS MANAGERS SL. ACT. SE ATORMENTA UNA VECINA FESTA MAJOR

21/01/2013

BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, CONFECCIO CONTRACTE

21/01/2013

ARIDS CURANTA. SORRA GROGA

25/01/2013

JACQUELINE DELCOS, LLOGUER PARQUING PALTJA

22/01/2013

MOVISTAR. TELEFONS

22/01/2013

ASSOCIACIO CULTURAL DOS EPR QUATRE LA BLANES, FETA MAJOR

22/01/2013

MUSICS DE GIRONA SCCL,LA BLANES FESTA MAJOR

22/01/2013

FISO L'ESCALA. GIMNASTICA GENT GRAN

512,50

22/01/2013

TALLERS PALAUTORDERA SA MARCATGE PISTA MINIVOLEI

810,70

22/01/2013

TOT RETOL SL. "SOM ESCOLA"

69,60

22/01/2013

MOVISTAR. TELEFONS.

17,51

21/01/2013

JORDI MARTI. APARIITU ESCACS SANT SEBASTIA

47,30

28/01/2013

CEPSA. 4 VENTS

28/01/2013

VODAFONE, TELEFONS OFICINES

28/01/2013

BELTRAN RAMIREZ. SA, AJUNTAEMNT I ESCOLA AIGUA

28/01/2013

VODAFONE, TELEFONS REGIDORS

28/01/2013

JOAN ANDREU FUSTER. CAMP DE FUTBOL

28/01/2013

JOAN ANDREU FUSTER. DISPENSARI

6,00
70,00
3.479,68

2.904,00

658,37
1.044,96
7,54
316,26
10,19

1.876,89
236,56
57,65
291,50
4.598,00
117,13
89,78
1.871,80
84,53
900,00
4.598,00

13,69
1.610,53
57,09
252,59
858,86
1.377,59
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28/01/2013

IMATGE I SO: ACTUACIO REUGENIO FESTA MAJOR

574,75

28/01/2013

AQUALIA. CAMIO RATA

598,50

28/01/2013

AQUALIA. CAMIO RATA

266,00

28/01/2013

ASCENSORS SERRA. MANTENIMENT 2013

320,03

28/01/2013

EL PUNT, PUBLICACIO PUBLICACIO EDICTE ZONA 7

157,30

29/01/2013

DIPSALUT, TAXA PROGRAMA 2 SORRERES

29/01/2013

DIPSALUT, TAXA PROGRAMA PT01 LEGIONEL.LOSI

72,00
440,00

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.30 hores.

L'Alcalde president

La Secretària interventora
accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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