Ref. 03/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 12 de Febrer 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 29 de gener de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 29 de gener de
2013, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.

ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem Segon: Proposta de contractació de la Sra. Caterina Berrocal Julià com a
informadora turística durant el període de 23 de març a 1 d’abril i caps de setmana a
partir del 13 d’abril.
Atès el proper dia 23 de març s’inicia la el període de vacances corresponents a la
Setmana Sant, l’Àrea de Gestió i Planificació Territorial ha proposat l’obertura la l’Oficina
de Turisme Municipal, durant aquest període i mantenir el servei obert durant els caps de
setmana fins a l’inici de la temporada d’estiu.
Atès que la Sra. Caterina Berrocal Julià ha mostrat la seva disponibilitat per poder fer
aquest servei, tal com portava fent els darrers anys.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar la Sra. Caterina Berrocal Julià del 23 de març al 1 d’abril de 2013, com
a auxiliar d’informació turística des de l’Oficina Municipal de Turisme, essent el seu horari
de 10 a 13.30 hores i de 15.30 a 19.00 hores.
Segon: Realitzar un nou contracte a la Sra. Berrocal a partir del dia 13 d’abril de caps de
setmana, essent l’horari: dissabtes de 10.00 a 13.30 hores i de 15.30 a 19.00 hores, i el
diumenge de 10.00 a 13.30 hores. Aquest contracte finalitzarà en el moment en que
l’oficina de turisme comenci els horaris d’estiu.
Tercer: El contracte descrit en el punt anterior s’ampliarà durant el període que va del dia
1 de maig al 5 de maig, essent l’horari del dia 1 al 4 de maig de 10.00 a 13.30 hores i de
15.30 a 19.00 hores, i el dia 5 de maig de 10.00 a 13.30 hores.
Quart: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN.
Extrem Tercer: Informació de les llicències d’obra menor concedides per Resolució.
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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 29 de gener de
2013.
Extrem Quart: 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.
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.
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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. 09/2013: A CÀMPING EL RIU S.L. per a la substitució l’espai esportiu
existent i ampliar la zona de jocs infantils situats a l’extrem sud-est del càmping a tocar la
pista de pàdel. Condicions: 1- Presentació d’una fiança de 1.162,00 € 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.
Expedient núm. 34/2007: Al Sra. Godelieve Maria Van Cauwengergh per la modificació
d’un projecte d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina, situat al carrer xxxxxxxx (parcel·la xxx).
Condicions: 1- Cal aportar una fiança de 1.083,14 € per a garantir la correcta gestió dels
residus de construcció i enderroc que es puguin generar a l'obra, d'acord amb
l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres. 2- Cal presentar una fiança de
3.877,00 € per a refer els elements d'urbanització que puguin resultar malmesos alhora
d'executar les obres, d'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 5. 3- La vivenda nomes podrà
tenir accés rodat pel carrer xxxxxxxxx, atès que xxxxxxxxxx no compleix la façana mínima.
4- La tanca amb els carrers nomes podran ser massisses fins a una alçada de 1,00m i
calades o vegetals fins a un màxim de 1,80m (art.173 PGOU). 5- Cal obtenir el vist-i-plau
d’ Endesa per a l’afectació de les línies elèctriques. 6- Cal que la piscina doni compliment
a la separació mínima amb les línies elèctriques. 7-Per qualsevol obstrucció en el carrer
degut a les obres s’haurà de comunicar a l’Ajuntament. 8-Qualsevol modificació en el projecte que comporti un canvi substancial d’aquest s’haurà d’aportar nova documentació a
l’Ajuntament. 9- Abans de l’inici d’obres: Cal donar avís previ als serveis tècnics municipals i s’ha de demanar llicència d’obres menors per: execució de pou, ocupació de via pública, connexió amb la xarxa de clavegueram...
Extrem Cinquè: Sol·licitud de la Sra. Rosa Batlle Escuder per a l’exempció de
l’Impost de Vehicles per discapacitat.
Atès que la Sra. Rosa Batlle Escuder ha presentat una instància a l'Ajuntament de Sant
Pere Pescador (R.E. 308/2013 de 25 de gener) mitjançant la qual sol·licita la corresponent
exempció en la quota de l'Impost sobre la circulació de vehicles de tracció mecànica del
vehicle de la seva propietat, tenint en compte que té reconeguda una minusvalia del 33%
per part de l’Institut català d’Assistència i Serveis Socials.
Atès que ha estat acreditada la condició establerta a l'apartat d) de l'article 5è de
l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir a la Sra. Rosa Batlle Escuder l'exempció de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica del vehicle de la seva propietat, marca Peugeot, matrícula xxxxxxxxxx.
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 Sisè: Sol·licitud a la Direcció General del Cadastre de l’actualització dels
valors cadastrals dels Béns Immobles de Naturalesa Urbana per l’any 2014.
Atès que la nova redacció de l’article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre
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Immobiliari continguda en la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la que s’adopten
diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i l’impuls
de l’activitat econòmica, permet que els municipis que reuneixin determinats requisits i que
necessitin actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans a l’alça o a la baixa,
puguin sol·licitar l’aplicació de coeficients que definiran la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat.
Atès que la Direcció General del Cadastre ha realitzat un estudi sobre la situació dels
valors cadastrals en els diferents municipis segons l’any d’aprovació de les ponències de
valors vigents, tenint en compte que el nivell actual del mercat immobiliari, el qual s’estima
semblant al de l’any 2004, per la qual cosa pels municipis que varen aprovar les seves
ponències de valors en aquest any no es considera necessària l’aplicació de coeficients
d’actualització.
Atès que la ponència de valors cadastral vigent al municipi de Sant Pere Pescador es va
aprovar l’any 1989, i per tant és anterior a l’any 2004, els estudis realitzats per la Direcció
General del Cadastre consideren que aquests valors estan per sota el 50% del valor de
mercat, per la qual cosa proposen un coeficients d’increment d’una dècima part de
l’increment del valor previst.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació per a l’any 2014 del
coeficient de 1,10 previst per a municipis que haguessin aprovat la seva ponència de
valors cadastrals l’any 1989.
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 Setè: Aprovació del calendari del contribuent 2013.
Atès que el context econòmic general fa que moltes famílies tinguin problemes per a fer
front al pagament dels impostos i taxes municipals.
Atès que la voluntat de la Junta de Govern Local és facilitar als contribuents el pagament
dels impostos i taxes, s’ha cregut convenient proposar un nou calendari de cobrament
d’impostos i taxes, donant facilitats pel fraccionament del pagament de l’Impost sobre
Bens Immobles de Naturalesa Urbana als contribuents que tinguin domiciliats els seus
tributs.
La Junta de Govern Local adopta l’ACORD d’aprovar el calendari del contribuent dels
diversos impostos i taxes municipals per a l’exercici econòmic de l’any 2013, d’acord amb
la següent transcripció:
IVTM: Cobrament Febrer-Març. Els contribuents que tinguin els impostos domiciliats es
passarà el rebut al banc el darrer dia del mes de Març.
IBI Urbana: Cobrament Abril-Maig. Els contribuents que tinguin els impostos domiciliats es
passarà el rebut al banc: 60% darrer dia del mes de Maig, 40% darrer dia del mes de
Octubre.
Taxes: Cobrament Juny-Juliol. Els contribuents que tinguin els impostos domiciliats es
passarà el rebut al banc el darrer dia del mes de Juliol.
Impost sobre Activitats Econòmiques: Cobrament Agost-Setembre. Els contribuents
que tinguin els impostos domiciliats es passarà el rebut al banc el darrer dia del mes
d’Agost.
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IBI Rústega: Cobrament Setembre-Octubre. Els contribuents que tinguin els impostos
domiciliats es passarà el rebut al banc el darrer dia del mes d’octubre.
Extrem Vuitè: Informació sobre temes laborals.
Atès que la treballadora d’aquest Ajuntament, xxxxxxxxxxxxxx en concret es va incorporar
al seu lloc de treball el dimarts 5 de febrer, quan havia d’haver-se incorporat el dilluns 4 de
febrer de 2013, la qual cosa es considera un acte d’indisciplina i el no compliment del
deures i obligacions vers el seu lloc de treball.
Atès que des de la Secretaria de l’Ajuntament el dia 30 d’agost de 2012 s’havia recordat a
tots els treballadors de l’Ajuntament que el període de vacances no podia ser superior a
deu dies hàbils, .
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Iniciar un expedient disciplinari a la treballadora xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pels fets a
abans exposats, els quals podrien ser qualificats com falta lleu, segons l’article 242 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de
les entitats locals de Catalunya.
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 Novè: Sol·licitud del Sr. Hadi Jallow d’una bestreta de 2.500,00 € a pagar en
5 mesos.
Atès que en data 11 de febrer el Sr. Hadi Jallow ha sol·licitat d’aquest Ajuntament (R.E
508/2013) una bestreta per un import de 2.500,00 € (Dos mil cinc-cents euros) a retornar
en 5 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
2.500,00€ (Dos mil cinc-cents euros) a tornar en 5 mensualitats.
Segon: Minorar de l’import net de cada nòmina de març a juliol del 2013 la quantitat de
500,00 €.
Tercer: 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 Desè: Acord de concórrer de la convocatòria de subvencions del programa
“Del Pla a l’Acció” de la Diputació de Girona.
Atès que la Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de les subvencions en el marc
de la campanya “Del Pla a l’Acció”.
Atès que en el punt 3 de les Bases específiques reguladores de subvencions en el marc
del programa “Del pla a l’Acció” determina que poden concórrer a la convocatòria els
ajuntaments que hagin aprovat definitivament un Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat.
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Atès que en el punt 4 de les Bases específiques reguladores de subvencions en el marc
del programa “Del Pla a l’Acció”defineix com a conceptes subvencionables en l’execució
d’accions planificades al PALS accions de millora de l’eficiència energètica en edificis i/o
instal·lacions de propietat municipal, i en concret en el cas de canvi d’enllumenat es
consideren com a conceptes subvencionables exclusivament l’adquisició i instal·lació
(substitució) de lluminària i bombetes més eficients.
Atès que a l’urbanització Bon Relax del nostre municipi s’ha de efectuar una actuació
urgent de canvi de 44 punts de llum de vapor de mercuri de 80 W per leds de 38 W.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció del programa “Del Pla a l’Acció”,
per a la substitució de 44 punts de llum a la urbanització el Bon Relax de Sant Pere
Pescador.
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 Onzè: Acord de concórrer de la convocatòria de subvencions pel finançament de les despeses derivades de l’ús del Dispensari Mèdic Local, de la Diputació
de Girona.
Atès que Dipsalut, organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, ha
aprovat les Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona pel finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local, i la
convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvencions.
Atès que en el punt 4 de les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria es
consideren despeses subvencionables les derivades del funcionament del consultori municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a Dipsalut, organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, la subvenció pel finançament de despeses derivades del funcionament i manteniment
de l’ús del consultori local.
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 Dotzè: Acord de concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona per a
l’assistència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals en camins municipals i franges periurbanes.
Atès que la Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de les subvencions per a
l’assistència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals en camins municipals i
franges periurbanes.
Atès que en el punt primer de les Bases determina com a subvencionable les franges de
seguretat en marges de camins de titularitat municipal.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador cada any porta a terme aquestes tasques
de neteja de marges.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona, la subvenció per a l’assistència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals en camins municipals i franges periurbanes.
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 Tretzè: Acord de concórrer a la convocatòria de subvencions del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona.
Atès que la Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de les subvencions del “Fons
de Cooperació Econòmica i Cultural” corresponent a l’exercici 2013.
Atès que la Diputació de Girona ha determinat que la subvenció que correspon a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador és de 25.000 € (vint-i-cinc mil euros).
Atès que les despeses subvencionables són despeses culturals, les quals poden ser un
15% del total de la subvenció dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, despeses en
inversions de competència municipal i despeses en béns corrents vinculades a la
prestació de serveis obligatoris.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona, la subvenció del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural”.
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 Catorzè: 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
31/01/2013
31/01/2013
01/02/2013
12/02/2013
12/02/2013

CARME VICH.HONORARIS GENER
PAQUITA PRESAS QUINTA, LLOGER MAGATZEM FEBRER
CENTRE MEDIC HOLISTIC, IOGA GENER
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

Import
2350,06
242,00
240
102
83,85

01/02/2013

MAGATZEMS J. FRANCH, SL: JOGUINES REIS

307,87

01/02/2013

ASSOCIACIO DE MARXANTS, CONTROL I VIGILANCIA MERCAT SETEMBREDESEMBRE

06/02/2013

ROSA MARIA BARTOLOME FORASTER, DILIGENCIES PREVIES

08/02/2013

JOSEP MARIA NAVARRA, IMPORT DIFEENCIA IVA

11/02/2013

FRAQUE,S.L.. REF. PAVELLO: DIPOSITS HIGIENICS

01/02/2013

MOVISTAR. TELEFONS REGIDORS

01/02/2013

ENDESA, ENLLUMEANT AV. EMPORDA

01/02/2013

ENDESA, POL: 401680244 BOMBA AIGUA MAS SOPES

01/02/2013

AVANGARDE MUSIC, SL. EQUIPAMENT TENIC FESTA

01/02/2013

SERVICENTER, ROUNDUP

963,60

01/02/2013

LOCALRED. APORTACIO ECONOMICA 2013

237,39

01/02/2013

BELTRAN REMIREZ SL, MANTENIMENT FONT AIGUA

377,52

01/02/2013

INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA COSNTRUCCIO, LLICENCIA PROGRAMA

260,15

01/02/2013

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

404,99

1.857,60
70,71
111,22
46,60
7,72
1.899,55
294,39
1.331,00
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01/02/2013

BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC

20,32

01/02/2013

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

90,18

01/02/2013

AITERM. REPARACION SISTEMA

01/02/2013

AITERM. CASAL D'AVIS

01/02/2013

UNIVERSAL GAS. PAVELLO

01/02/2013

SONJA ELKE HERTEL: CLASSES GENER

360,00

04/02/2013

THOMSON RETUERS. INSCRIPCIO REVISTA

424,43

06/02/2013

JOAN ANDREU FUSTER: LLAR INFANTS

55,66

06/02/2013

JOAN ANDREU FUSTER: ESCOLES

86,81

06/02/2013

JOAN ANDREU FUSTER: TALLAR PANELL

19,11

06/02/2013

JOAN ANDREU FUSTER, SL, CAMP DE FUTBOL

72,60

06/02/2013

SEBASTIAN VERGES MARTINEZ, ACTUACIO INFANTIL FESTA

544,50

06/02/2013

AQUALIA: CAMIO RATA

133,00

06/02/2013

AQUALIA: CAMIO RATA

931,01

06/02/2013

INDUMENTARIA I SEGURETAT, ROBA BRIGADA

805,39

21/01/2013

DIPUTACIO DE GIRONA, TAXA PROGRAMA PT02 LEGIONEL.LA

06/02/2013

ABSIS, CONTRACTE MANTENIMENT 213

06/02/2013

ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV. EMPORDA

06/02/2013

E.S. SANCHEZ MUÑOZ SA; S/P 95 I GAS/A

901,45

06/02/2013

AUTOCARES VIÑOLAS: VIATGES PISCINA ESCOLA

450,00

06/02/2013

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, REUNIO CAP L'ESCALA

08/02/2013

PHOENIX. VIGILANCIA PRIVADA FESTA MAJOR

275,88

08/02/2013

PHOENIX. VIGILANCIA PRIVADA CAP D'ANY

605,00

07/02/2013

DECATHLON, MATERIAL PAVELLO

08/02/2013

ENDESA, POL: 401656654 ONZE DE SETEMBRE

08/02/2013

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

1.018,67

08/02/2013

IDEF ADVOCATS. ASSESSORAMENT JURIDICS

1.089,00

08/02/2013

CORREOS, FACTURACIO GENER

540,64

08/02/2013

GM CASH AND CARRY. XOCOLATADA CARNAVAL

413,20

08/02/2013

JAUME ISACH SALA, MUNTAR SUPORT PANTALLA CASAL

139,15

08/02/2013

PLANAS, MAQUINARIA I SERVEIS SLU, TISORA JARDI

26,10

08/02/2013

MATERIALS SANT PERE SL, ACETONA

08/02/2013

MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL REIS

153,73

08/02/2013

JOAN GALI COSTAL. SERVEI GRUA

121,00

08/02/2013

GESTIO ESPORT EMPORDA, ACTIVITATS GENER PAVELLO

08/02/2013

CONSTRUCIONES METALICAS FIGUERENSES SL, PILONA

325,95

08/02/2013

JOSEP PALLISERA VIÑAS, FIXAR CARTELLS FESTA

120,00

11/02/2013

DIBOSCH. REF.: PAVELLO GARRAFA 5L

120,48

11/02/2013

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT MES DE GENER

328,90

11/02/2013

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT MES DE GENER (HOSPITAL)

11/02/2013

PREVINT: VIGILANCIA DE SALUT INDIVIDUAL

11/02/2013

GAM: FESTA DE SANT SEBASTIA

581,24

11/02/2013

GAM: FESTA DE SANT SEBASTIA

850,46

12/02/2013

EMILIANA. REF.: NADAL

197,24

JOSEP M NAVARRA XARLES, ARRANJAMENT FAROLABON RELAX

923,00

12/02/2012

127,96
13,55
1.406,88

96,00
11.510,21
79,78

0,70

20,98
542,35

5,64

1.084,16

44,33
2.205,25

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 00.45 hores.
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Ref. 03/2013

L'Alcalde president

La Secretària interventora
accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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