Ref. 06/2013
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 19 de març 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 dels esborranys de l’Acta corresponent a les
sessió del dia 5 de març de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 5 de març de 2013,
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 i plantació de baladres als dos pàrquings de Mas
Sopas (Parc Residencial Empúries).
Atès que l’estiu 2012 es van rebre diferents queixes relatives als dos pàrquings que es
van habilitar a la urbanització Mas Sopas, que feien referència al soroll i la manca de delimitació de la zona de pàrquing, la qual cosa ocasionava molèsties d’impacte visual, incivisme i sorolls a les cases veïnes a aquest dos equipaments.
Atès que per tal de donar solució a aquest dos problemes els Serveis Tècnics Municipals
han recomanat la creació d’una pantalla acústica i visual en els dos pàrquings amb la
plantació de dos fileres de baladres, una entre el carrer Garbí i el carrer Almogàvers i
l’altre entre el carrer Josep Coll i Lligora i el carrer Lluís Companys Jover.
Atès que s’ha sol·licitat un pressupost a l’empresa Carles Poch Tubau, amb NIF xxxxxxx,
el qual inclou el subministrament i plantació dels baladres, i un sistema de rec gota a gota.
Atès que l’empresa ha valorat la quantia del subministrament per un import és de 1.200 €,
IVA no inclòs.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encomanar la compra i plantació dels baladres i la instal·lació d’un gota-gota per
al rec d’aquestes plantes a l’empresa Carles Poch Tubau, amb NIF xxxxxxxx.
Segon: Imputar la despesa a la partida 17/21004 del vigent pressupost de despeses 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 Tercer: Aprovació dels Plecs de clàusules i de prescripcions tècniques que
han de regir la licitació del contracte dels serveis de salvament i socorrisme a la
platja durant l’estiu de 2013, i la convocatòria del procediment licitador.
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Atès que s’han redactat el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte dels serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme a la platja de Sant Pere Pescador, i l'adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l'acompanya i vist l'Informe de Secretaria.
Atès el que disposen l’article 94 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic; i els articles 277.1 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 232.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, pel que fa a l’exposició pública dels plecs de clàusules.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària, amb diversos criteris d'adjudicació, per a la gestió dels serveis preventius de
vigilància, salvament i socorrisme a la platja de Sant Pere Pescador, tot convocant la seva
licitació.
Segon: Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que regiran el contracte de gestió dels serveis preventius de vigilància,
salvament i socorrisme a la platja de Sant Pere Pescador per procediment obert,
tramitació ordinària, amb diversos criteris d'adjudicació.
Quart: Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Perfil de Contractant els esmentats Plecs de clàusules i
condicions i l’anunci de licitació, perquè durant el termini de quinze dies a comptar des de
la darrera publicació als esmentats diaris oficials, puguin presentar-se al·legacions i els
interessats puguin presentar les sol·licituds de participació.
Cinquè: Convocar el procediment obert, en tramitació ordinària, per a l’adjudicació dels
serveis, d’acord amb els Plecs de clàusules i prescripcion tècniques aprovats.
Sisè: 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: Informació sobre el lloguer del remolc municipal.
Atès que diferents veïns de Sant Pere Pescador han sol·licitat el lloguer del remolc
municipal.
Atès que el preu per la utilització d’aquest vehicle no està previst en les Ordenances
Fiscals vigents per l’any 2013.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: No autoritzar el lloguer del remolc municipal als particulars que ho sol·licitin, atès
que no esta previst aquest preu de lloguer a les Ordenances Fiscals vigents per l’any
2013.
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 Cinquè: Informació de les llicències d’obra menor concedides per Resolució.
S’informa als assistents del contingut de les llicències d’obra menor concedides per
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Resolució, des de la darrera sessió de la Junta de Govern Local del dia 5 de març de
2013.
Extrem Sisè: Concessió de llicència municipals d’obres majors.
Vistos els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos pel tècnic assessor
municipal d'obres, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, acorda concedir les llicències d'obres que es relacionen a continuació
condicionades 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
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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. 18/2013- SEDAN 222, S.L.,representant David Santamaria Barnadas,
l’actuació sol·licitada consisteix en la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres
al carrer xxxxxxxx. Les obres que descriu el projecte consisteixen són la intervenció en
una edificació existent de 200 anys d’antiguitat aproximadament de planta baixa i dues
plantes pis que mostra diferents patologies estructurals i en la coberta. A banda
d’intervenir en els elements estructurals també s’adequarà part del seu interior. Amb
aquesta rehabilitació l’habitatge donarà compliment al decret d’habitabilitat vigent
D.141/2012 en el seu Annex 4 grup I. Condicions:
1. Cal presentar un aval de 1.162,00 € per a refer els elements d'urbanització i vials
públics que puguin resultar malmesos alhora d'executar les obres.
2. Cal aportar una fiança de 862,73 € per a garantir la correcta destinació del residus de construcció i enderroc d’acord amb l’Ordenança Municipal per a la gestió
de runes i terres.
3. Abans d’iniciar les obres cal informar als serveis tècnics municipals i presentar:Projecte executiu. -Nomenament de coordinador de seguretat i salut. Nomenament constructor.
4. Per intervenció en les façanes i/o ocupació de via pública caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’obres.
Expedient núm. 29/2013- Srs. Rosa Serra i Àngel Vicente, l’actuació sol·licitada consisteix
en la reforma i ampliació d’un restaurant al carrer xxxxxxxxxx. Les obres que descriu el
projecte consisteixen la reforma d’uns locals existents per a exercir l’activitat de restaurant,
amb façana al carrer xxxxxxxx, es creen noves obertures de connexió entre la salamenjador i una terrassa-porxo, es rebaixa el paviment d’un dels locals per anivellar les
dues zones, es fan uns sanitaris nous i es col·locarà noves obertures d’alumini. La cuina
es mantindrà tal i com està, únicament s’adaptarà al CTE SI. Condicions:
a) S’haurà de presentar el projecte executiu que incloguin les següents modificacions:
b) El projecte no dóna compliment al Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives. Article 47.1
Cal que hi hagi 2 lavabos amb 4 cabines atesa l’ocupació del local (>50 persones).
El porxo representat gràficament només té aquesta funció en certs moments, doncs
en el projecte es grafien uns elements de tancament mòbil que defineixen aquest
espai com a interior. Per tant l’ocupació de càlcul és de 97 persones tal com defineix
la memòria del projecte.
c) El projecte no dóna compliment al CTE DB SUA en l’amplada d’itinerari accessible
en l’accés al lavabo de minusvàlids.
El pas cap al lavabo de minusvàlids haurà de ser de 1,20 m.
d) Cal presentar un aval de 272,00 € per a refer els elements d'urbanització i vials públics que puguin resultar malmesos alhora d'executar les obres.
e) Cal aportar una fiança de 184,80 € per a garantir la correcta destinació del residus
de construcció i enderroc d’acord amb l’Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres.
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f) Abans d’iniciar les obres cal informar als serveis tècnics municipals i presentar: Nomenament constructor.
g) Per intervenció en les façanes i/o ocupació de via pública caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’obres.
h) Qualsevol modificació del projecte i/o augment de pressupost s’haurà de comunicar
a l’Ajuntament aportant la documentació escaient.
Expedient núm. 23/2013- Càmping Las Dunas, l’actuació sol·licitada consisteix en
reformar el mini-golf existent situat dins el Càmping Las Dunas. Aquesta zona recreativa
és a tocar la carretera d’Empúries, al nord de les pistes de tennis. Condicions:
1. La superfície final de la reforma del mini-golf no podrà ser superior a la superfície
actual.
2. Cal presentar un aval de 120,00 € per a 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. Per tal de retornar l'aval de gestió de residus, s'ha
de presentar el certificat del dipòsit don s'han abocat les runes.
3. Cal presentar un aval 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
Extrem Setè: Atorgament de la llicència definitiva per exercir l’activitat de club
nàutic a l’entitat Club Nàutic Sant Pere Pescador, S.L.
Atès que el nostre Ajuntament ha instruït l’expedient promogut per l’entitat Club Nàutic
Sant Pere Pescador, amb NIF xxxxxxxx, per a l’adequació al règim de llicència ambiental
d’una activitat de club nàutic, ubicada a la urbanització Nàutic Parc, s/n. del terme municipal de Sant Pere Pescador (Exp. 2/II.2/2010).
Atès que aquesta activitat està inclosa a l’annex II.2 del Decret 136/1999, de 18 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i s’adapten els seus annexos,
modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny.
Atès el que disposa la Disposició Transitòria Primera, 1 de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa als procediments
iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Atès que el Departament de Salut i la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments han emès els corresponents informes.
Atès que, en data 4 de novembre del 2010, la Secretaria General del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Peca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
va resoldre atorgar al Club Nàutic Sant Pere Pescador una concessió per 15 anys prorrogables del domini públic de 1,02 ha de la forest núm. 91 del Catàleg de forests d’utilitat
pública de Girona per a la renovació de l’autorització del port esportiu al marge dret del riu
Fluvià, previ informe emès en data de 5 de març de 2010 per part de l’àrea de medi natural dels serveis territorials a Girona del Departament de Medi Ambient.
Atès que aquesta concessió d’ocupació no regula els usos i les activitats que es poden
desenvolupar en l’àmbit fluvial i que, d’acord amb l’esmentat informe de data 5 de març de
2010, s’ha de tenir present que tant per part de l’Agència Catalana de l’Aigua com per part
del Pla especial dels Aiguamolls de l’Empordà, i posterior desenvolupament, es recomana
que les instal·lacions i les activitats tendeixin a minimitzar els impactes sobre l’àmbit fluvial.
Atès que d’acord amb la resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el
Mar del Ministeri de Medi Ambient de data 8 de novembre de 2011, per la qual s’aprova
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l’atermenament dels bens de domini públic marítim terrestre del darrer tram del Riu Fluvià,
els amarradors del club nàutic i algun dels elements de suport dels mateixos es troben
inclosos dins la zona de servitud marítima-terrestre.
Atès que vist l’informe favorable de l’enginyer tècnic assessor municipal de data 15 de
novembre de 2011, la Junta de Govern Local adopta l’acord d’atorgar a l’entitat Club Nàutic Sant Pere Pescador, amb NIF xxxxxxxxxx, la llicència per exercir l’activitat de CLUB
NÀUTIC a l’indret situat a la Urbanització Nàutic Parc s/núm. d'aquest municipi, d’acord
amb les següent condicions:
1- L’execució de les correccions indicades a l’informe de verificació de seguretat en cas
d’incendi i a l’informe de la Direcció General de Prevenció d’incendis que tot seguit es
transcriu: Cal adoptar les mesures correctores que s’assenyalen a l’informe de verificació
de l’avaluació ambiental i a l’informe de verificació de seguretat en cas d’incendis, així
com les indicades a l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments de data 12 d’agost de 2010 que tot seguit es transcriuen, en els terminis que
en cada cas s’indiquen: 1-Garantir la sectorització entre el sector 1 i el sector 2 a través
de portes EI 15-c5, com a mínim del vestíbul d’independència (3 mesos). 2-Garantir la
sectorització del magatzem 3 a través dels passos d’instal·lacions existents al forjat (12
mesos). 3-Instal·lar la senyalització de recorreguts i sortides d’evacuació. 4-Completar
l’enllumenat d’emergència per garantir 1 lux en els recorreguts d’evacuació i 5 lux en els
equips de protecció contra incendis (3 mesos). 5-Completar el nombre d’extintors per tal
de garantir 15 metres de distància des de qualsevol punt de l’activitat a un extintor (12
mesos). 6-Realitzar i dur a la pràctica el pla d’emergència (3 mesos). 7-Adequar les escales per tal que les portes d’accés a aquestes no obrin per sobre dels seus graons (12 mesos).
2-El titular és responsable de l’execució de les correccions esmentades a la condició primera en els terminis corresponents i de mantenir les condicions de seguretat en cas
d’incendis establertes per la legislació aplicable. En el cas que el titular no executi les correccions o bé no ho faci conforme al programa presentat, es considerarà que l’activitat no
compleix amb la legislació aplicable i podrà donar lloc al procediment sancionador oportú.
3- El titular haurà d’efectuar els controls periòdics establerts.
4- L’activitat podrà ser objecte d’inspecció en qualsevol moment.
5- Es condiciona l’efectivitat de la llicència a l’acreditació de l’adequació de l’activitat i de
les instal·lacions a la mateixa mitjançant la presentació del corresponent certificat del
compliment dels requisits exigibles a través de control inicial realitzat per una entitat
col·laboradora de l’Administració.
6- Qualsevol canvi en l’exercici de l’activitat respecte al projecte presentat haurà de ser
comunicat a l’Ajuntament. Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada de la
valoració de la naturalesa del canvi esmentat.
7- Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada a l’establiment, en els aspectes
mediambientals, en el termini de vuit anys, llevat que es produeixin abans canvis
substancials en el mateix que obliguin a la tramitació d’una nova llicència o que s’incorri
en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits a l’article 67 del Decret 136/99.
Aquesta es materialitzarà amb la presentació d’una avaluació ambiental verificada davant
l’Ajuntament.
8- La present llicència no inclou els usos i les activitats que es puguin desenvolupar en
l’àmbit fluvial.
Atès que en data 22 de febrer de 2013 (R.E 663/2013) el Sr. Joan Marc Poch Sabater, en
representació del Club Nàutic de Sant Pere Pescador, presenta el certificat d’implantació
de les mesures correctores descrites en els condicionats de la llicència, i l’acta de
comprovació de prevenció i seguretat en cas d’incendis.
Atès l’informe favorable de l’enginyer tècnic assessor municipal de data 4 de març de
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2013.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar a l’entitat Club Nàutic Sant Pere Pescador, amb NIF xxxxxxxx, la llicència
ambiental definitiva per exercir l’activitat de CLUB NÀUTIC a l’indret situat a la
Urbanització Nàutic Parc s/núm. d'aquest municipi.
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 vuitè: Autorització municipal de transport de passatgers pel terme municipal
de Sant Pere Pescador.
Atès que l’empresa Tren Turístic Cultural Roses Exprés, S.L., amb NIF: xxxxxxxx, ha
sol·licitat d’aquest Ajuntament (R.E. 866/2013, de 13 de març) llicència municipal per a
transitar i recollir passatgers al matí i de retornar-los a la tarda des dels càmpings de Sant
Pere Pescador fins a Roses.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Autoritzar a l’empresa Tren Turístic Cultural Roses Exprés, S.L., amb NIF:
xxxxxxx, per a transitar pel terme municipal de Sant Pere Pescador, prèvia acreditació documental d’estar en possessió d’una assegurança de responsabilitat civil, les característiques tècniques del vehicle i els carnets corresponents. L’autorització es dóna sense perjudici de l’obtenció de les autoritzacions que calguin de les administracions sectorials corresponents.
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: Aprovació del pressupost per al manteniment de les instal·lacions
contraincendis de les dependències municipals per a l’any 2013.
Atès que s’ha de realitzar la revisió anual dels extintors de les diferents Dependències
Municipals.
Atès que des dels servis Tècnics Municipals s’han sol·licitat diferents pressupostos.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’empresa SEREMEX (Productes i Serveis Contra el Foc Sici 2012,
S.L.) el manteniment de les instal·lacions contra incendis de les dependències municipals,
per un import de 1.503,55 € (mil cinc cent tres euros amb cinquanta-cinc cèntims) IVA
inclòs.
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 desè: Proposta de compra de la infraestructura telefònica per les dependències de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que l’any 2010 la telefonia fixa i mòbil del totes les dependències de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador es van contractar a l’empresa Vodafone España S.A.U. per tal
d’aprofitar els avantatges econòmics que suposava la implantació de l’oficina virtual
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Vodafone.
Atès que des de l’inici del projecte hi ha hagut greus problemes de cobertura en els
edificis municipals, i atès que s’han dedicat molts esforços per part de la companyia i el
propi personal de l’Ajuntament, sense poder solucionar els problemes de cobertura, la
qual cosa a provocat greus problemes alhora de prestar un servei d’atenció al públic
adequat i de comunicació interna entre departaments.
Atès que s’han demanat solucions a altres operadors de telefonia, essent Telefónica de
España S.A.U. la que ofereix millors solucions de cobertura.
Atès que la Junta de Govern de 15 de gener de 2013 va aprovar el canvi d’operador de
telefonia fixa i mòbil de totes les dependències de l’ l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a
la companyia Telefónica de España S.A.U.
Atès que Telefónica de España S.A.U. oferia un sistema de centraleta per les
dependències de l’Ajuntament i l’Escola amb un cost molt elevat, i atès que des del
Consorci Localred (Consorci local per a l'impuls de la societat del coneixement i el
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies) es va
recomanar fer un anàlisi de la situació de la telefonia a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador per una empresa especialitzada.
Atès que l’empresa recomanada pel Consorci Localred va ser Loops Cloud Computig, S.L.,
la qual ha emès un informe de la situació actual de la telefonia de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador i recomana un sistema de centraleta Alcatel Lucent de vuit extensions.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encomanar a l’empresa Loops Cloud Computig, S.L. la implantació de la
centraleta Alcatel Lucent amb un cost total de 5.637,66 € (cinc mil sis-cents trenta-set
euros amb seixanta-sis cèntims).
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: Proposta d’actualització del sistema de còpies de seguretat del sistema informàtic del es dependències de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador està utilitzant un sintema de còpies de seguretat per emmagatzemar la informació gestionada informàticament.
Atès que el sistema ha quedat obsolet i que per tal de garantir la seguretat en
l’emmagatzemen de la informació seria necessària la compra d’una segona unitat externa
de còpies, d’un nou disc portàtil i de dues llicències de software del programa de còpies
de seguretat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Adquirir una segona unitat externa de còpies, un nou dics portàtil i dues llicències
de software de còpies de seguretat per un import total de 2.712,78 € (dos mil set-cents
dotze euros amb setanta-vuit cèntims) IVA inclòs.
Segon: Imputar la despesa a la partida 91/21601 del vigent pressupost de despeses.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem dotzè: Reclamació econòmica per part del Sr Joan Bosch, en relació amb
l’execució de les obres del Projecte de regeneració urbana del carrer de la Verge
del Portalet.
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Atès que el Sr. Joan Bosch Compte ha sol·licitat d’aquest Ajuntament que li sigui abonat
l’import de 1.690,21 € (mil sis-cents noranta euros amb vint-i-un cèntims) corresponent a
una factura per a la reparació d’unes esquerdes que van sortir a l’entrada de la seva vivenda situada al carrer de la Verge del Portalet núm. 11.
Atès que el Sr. Joan Bosch Compte creu que les esquerdes són conseqüència de les
obres de reurbanització del carrer de la Verge del Portalet.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Pagar 845,10 € (vuit-cents quaranta-cinc euros amb deu cèntims) al Sr. Joan
Bosch Compte corresponents al 50% de l’import reclamat.
Segon: Reclamar a l’empresa executora de les obres de regeneració del carrer de la Verge del Portalet, la quantitat de 845,10 € (vuit-cents quaranta-cinc euros amb deu cèntims).
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tretzè: Aprovació del padró Fiscal corresponent a l’Impost de Béns Immobles de naturalesa Urbana 2013.
Atès que ha estat elaborada la Llista cobratòria de l’Impost sobre Béns Immobles de
naturalesa urbana corresponent a l’any 2013.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la Llista cobratòria de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa
urbana corresponent a l’any 2013, la qual importa un total de 682.576,29 € (Sis-cents
vuitanta-dos mil cinc-cents setanta-sis euros amb vint-i-nou cèntims).
Segon: Sotmetre aquest Padró a exposició pública per un termini de vint dies hàbils, a
comptar des de l’endemà a la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
Província. En el supòsit que no es presenti cap al·legació en el transcurs d’aquest període,
l’aprovació quedarà elevada a definitiva, sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem catorzè: Acord de devolució d’ingressos indeguts al Sr. Josep Maria Bosch
Julià en concepte d’Impost sobre Immobles de Naturalesa Rústica.
Atès que el Sr. Josep Maria Bosch Julià ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E 3020/2012
de 21 de novembre) la devolució 85,50 € (vuitanta-cinc euros amb cinquanta cèntims) corresponent als imports pagats en concepte d’Impots sobre Immobles de Naturalesa Rústica
de la parcel·la 51 polígon 2, referència cadastral 17187A002000510000IO, durant els anys
2009, 2010, 2011 i 2012.
Atès que la citada finca va ésser venuda a l’empresa LENE S.A., amb NIF A17035031, en
data 20 de febrer de 2008, i aquesta ja ha liquidat els corresponent Impostos sobre Béns
Immobles de naturalesa Rústica dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer: Procedir a la devolució de l’import de 85,50 € (vuitanta-cinc euros amb vuitanta
cèntims) al Sr. Josep Maria Bosch Julià en concepte d’Impots sobre Immobles de Naturalesa Rústica de la parcel·la 51 polígon 2, referència cadastral 17187A002000510000IO,
dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012.
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 quinzè: Acord de devolució d’ingressos indeguts al Sr Pierre Dupal en concepte de neteja de parcel·les.
Atès que el Sr. Pierre Dupal, en representació de la societat Irina Invest S.C., ha sol·licitat
a aquest Ajuntament (R.E 2973/2012, de 16 de novembre) la devolució de 413,00 € (quatre-cents tretze euros) corresponents al cobrament per duplicat del rebut de la neteja de la
parcel·la núm. 7011801 de l’any 2011.
Atès que els serveis de recaptació municipal han informat de la duplicitat de l’ingrés.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Procedir a la devolució de l’import de 413,00 € (quatre-cents tretze euros) a la societat Irina Invest S.C., corresponent al cobrament per duplicat del rebut de la neteja de la
parcel·la núm. 7011801 de l’any 2011.
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 setzè: Ampliació del contracte de treball de la netejadora Sra. Souad Soussi
en 1 hora més diària, per tal que netegi la cuina de la llar d’infants.
Atès que el número de nens que es queden fixes al menjador de la Llar d’Infants Municipal ha incrementat, i les dues educadores responsables de tenir cura dels nens durant
aquest horari no poden ocupar-se de la neteja de la cuina i el menjador escolar tal com
feien fins ara.
Atès que la direcció de la Llar d’Infants Municipal ha sol·licitat una ajuda pel que fa a la
neteja de la cuina i el menjador de la Llar d’Infants que consistiria en que una netejadora
fes aquestes feines diàriament durant l’horari de 13 a 14 hores.
Atès que la Sra. Souad Soussi, netejadora municipal de l’Escola Llagut, té un contracte
laboral de 4 hores/diàries, i ha mostrat el seu interès perquè se li ampliés el contracte una
hora més al dia.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Ampliar el contracte de la Sra Souad Soussi una hora diària passant de realitzar 4
hores/setmanals a 5 hores/setmanals.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem dissetè: Sol·licitud de la Sra. Touatia El Haddad, netejadora de les dependències municipals, d’una bestreta de 1.000,00 € a pagar en 5 mesos.
Atès que en data 11 de març la Sra. Touatia El Haddad, netejadora de les dependències
municipals, ha sol·licitat d’aquest Ajuntament (R.E 849/2013) una bestreta per un import
de 1.000,00 € (mil euros) a retornar en 5 mesos, per tal de fer front a despeses de
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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
1.000,00 € ( mil cinc-cents euros) a tornar en 5 mensualitats.
Segon: Minorar de l’import net de cada nòmina d’abril a agost del 2013 la quantitat de
200,00 € (dos cents euros).
Extrem divuitè: Acord relatiu a la distribució de les vacances del personal.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 6 de febrer de 2008 va aprovar que els
períodes de vacances anuals dels quals disposa la plantilla municipal es distribueixin en
períodes de, com a màxim, quinze dies de durada al llarg de tot l’any.
Atès que la redacció de l’acord abans citat ha portat a interpretacions errònies del número
màxim de dies laborables consecutius que pot realitzar el personal de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: La durada dels períodes de vacances de la plantilla de personal de l’Ajuntament
serà, amb caràcter general, de deu dies hàbils i en qualsevol cas no es podrà superar mai
les dues setmanes naturals.
Segon: L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es reserva el dret de modificar a l’alça o a la
baixa, en funció de les necessitats dels serveis, i d’una manera motiva, aquest període.
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 L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem dinovè: Informació sobre la proposta realitzada pel Sr. Venanci Grau per
l’asfaltatge del camí de l’Armentera.
Atès que el Sr. Venanci Grau ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador permís
per asfaltar una superfície de 1.060 m2 del camí municipal que va de la carretera de Sant
Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries, a l‘Armentera.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han fet una inspecció del tram que es vol asfaltar,
i han fet les recomanacions oportunes de com han de ser les característiques tècniques
d’aquesta obra d’asfaltatge.
Atès que el Sr. Venanci Grau ha sol·licitat de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador una
col·laboració econòmica per a sufragar les despeses d’asfaltatge.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar al Sr. Venanci Grau el permís corresponent per l’asfaltatge d’una superfícies de 1.060 m2 del camí municipal que va de la carretera de Sant Pere Pescador a Sant
Martí d’Empúries, a l‘Armentera, sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals de
l’execució dels treballs.
Segon: No col·laborar econòmicament en les despeses dels treballs d'asfaltatge at`s que
és una iniciativa d'interès particular.
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Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Vintè: Aprovació de la proposta de senyalització vertical urgent de la
carretera de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries. Primera Fase.
Atès que la carretera que enllaça l’àmbit de les platges de Sant Pere Pescador amb el
nucli de Sant Martí d’Empúries dins el terme municipal de l’Escala, és de titularitat
municipal.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han realitzat una Memòria sobre la millora de la
senyalització vertical i horitzontal de la carretera de Sant Pere Pescador a Sant Martí
d'Empúries, en la qual es preveu una primera fase d’actuacions, amb caràcter d’urgència,
mitjançant la senyalització vertical de les tres corbes més perilloses d’aquesta carretera.
Atès que s’han sol·licitat diferents pressupostos a empreses subministradores de material
per a la senyalització viària, essent la més econòmica API Mobilidad, S.A., amb NIF
xxxxxx.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Adquirir a l’empresa API Mobilidad, S.A., amb NIF xxxxxxx, la senyalització vertical de les tres corbes més perilloses de la carretera municipal que va de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries, per un import de 2.709,70 € (dos mil set-cents nou euros
amb setanta cèntims), IVA inclòs.
Segon: Imputar la despesa a la partida 15/21001 del vigent pressupost de despeses 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 Vint-i-unè: Aprovació de l’organització d’un nou curs de català per part del
Consorci de Normalització Lingüística dins el programa d’actuacions per
l’acolliment lingüístic.
Atès que el Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya ha realitzat un curs de
català durant el període del 6 de novembre de 2012 al 7 de febrer del 2013, dins el
programa d’acolliment lingüístic.
Atès que el curs ha tingut una bona participació entre els veïns de Sant Pere Pescador, el
Consorci de Normalització Lingüística ha proposat la realització d’un nou curs del 19 de
febrer al 14 de maig.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer: Aprovar el cost de 1.592,00 € (mil cinc-cents noranta-dos euros) corresponent al
cost d’un curs de català, organitzat pel Consorci de Normalització Lingüística de
Catalunya.
Segon: Imputar la despesa a la partida 33/22649 del present pressupost de despeses.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Vint-i-dosè: Aprovació dels criteris i bases d’execució per a l’atorgament de
subvencions a les entitats, associacions, clubs esportius i grups estables locals de
Sant Pere Pescador per al 2013.
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Atesa la conveniència de fixar uns criteris per regir l’assignació de les subvencions que
anualment atorga el nostre Ajuntament a les entitats, associacions, clubs esportius i grups
estables locals de Sant Pere Pescador per al 2013.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar l’establiment dels criteris que han de servir de base per a l’atorgament per
part de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de les subvencions anuals a les entitats,
associacions, clubs esportius i grups estables locals del nostre municipi, els quals són els
següents (l’ordre no estableix cap prioritat o ponderació):
1)
2)
3)
4)

Número de socis.
Interès municipal i públic de l’activitat o acte que s’organitza.
Massa social i públic a la que es dirigeixen les activitats o actes que es realitzen.
Antiguitat de l’entitat, associació, club esportiu i grup estable local (aquí s’hi inclou
l’antiguitat de l’activitat o acte que se subvenciona, també).
5) Pròpia naturalesa de l’activitat o acte que se subvenciona pel que fa a la despesa i
recursos necessaris.
6) Voluntariat que participa en aquestes activitats o actes de manera desinteressada.
7) Col·laboració i/o participació de les entitats, associacions, club esportius i grups estables locals en les activitats o actes organitzats per altres entitats, associacions,
clubs esportius i grups estables locals.
8) Foment de les festes, tradicions i cultura populars catalanes.
9) Foment dels jocs, la pràctica fisicoesportiva, l’esport de base i de formació, i
l’esport de competició.
10) Col·lectius amb característiques especials i singulars.
Segon: Aprovar les bases d’execució per a l’atorgament per part de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador de les subvencions anuals a les entitats, associacions, clubs esportius i
grups estables locals del nostre municipi, les quals són les següents:
“Les entitats, associacions, clubs esportius o grups estables locals que vulguin optar a una
subvenció hauran de fer la corresponent sol·licitud durant el 1r trimestre de l’any
(31/03/2013) per al qual se sol·licita la subvenció, presencialment per escrit a l’Ajuntament,
a través de l’e-Tram, o bé telemàticament mitjançant qualsevol altre possibilitat que ofereixin les noves tecnologies, especificant la quantitat, l’objecte, el concepte, l’acte o l’activitat
per a la qual es demana la subvenció.
La justificació de l’import concedit es podrà fer com a molt tard fins a finals del mes de
desembre (31/12/2013) de l’any en curs, amb la presentació de les corresponents factures
originals i l’estat de comptes de l’entitat.
No es farà efectiu l’ingrés de la subvenció fins que s’hagi justificat la totalitat de la quantitat
concedida. En tot cas, només es farà efectiva la part proporcional degudament justificada.
Amb caràcter general, els ingressos d’aquestes subvencions es faran durant el mes de
juny i amb caràcter extraordinari el pagament es farà el mes de desembre per aquelles
entitats que no els sigui possible justificar la subvenció abans. Amb caràcter extraordinari
també es podran sol·licitar bestretes, prèvia justificació i acreditació dels motius, que seran
degudament argumentats i motivats en la sol·licitud.”
Tercer: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem Vint-i-tresè: Acord per a l’atorgament de subvencions a les entitats,
associacions, clubs esportius i grups estables locals de Sant Pere Pescador per
l’anualitat 2013.
Atesa la conveniència de donar un suport econòmic a les diverses entitats, associacions,
clubs esportius i grups estables locals del nostre municipi per tal que puguin portar a terme adequadament els seus objectius durant l’any 2013.
Atesos els criteris per a l’assignació de subvencions a les entitats, associacions, clubs
esportius i grups estables locals de Sant Pere Pescador per al 2013, aprovats per la Junta
de Govern Local.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar a les entitats associacions, clubs esportius i grups estables locals de Sant
Pere Pescador les subvencions econòmiques que s’especifiquen a continuació per tal
d’ajudar-les a fer front a les despeses que comportarà la seva activitat en el transcurs de
l’anualitat de 2013:
Entitat

Import

Futbol Club Sant Pere:
Associació d’amics del Carnaval:
Club Voleibol Sant Pere:
Associació d’amics de la sardana:
Associació d’amics del cavall:
Marxaires del Baix Fluvià:
Associació coral Les Veus del Fluvià:
Agrupació teatral Elenc Santperenc:
Grup de dones del Taller El Didal:
Associació d’amics dels escacs:
Associació de Jubilats La Rectoria:
Associació de caçadors La Guatlla:
Associació foment noves tecnologies (AFINTEC):
Associació de dones africanes:

5.950 €
3.150 €
2.200 €
2.000 €
1.000 €
990 €
900 €
900 €
760 €
760 €
600 €
300 €
250 €
200 €

Total: 19.960 €
Segon: Establir que el pagament d’aquestes subvencions es faci amb càrrec a la partida
pressupostària “Subvencions a les entitats locals” 33/468 del pressupost municipal de
despeses per al 2013, la qual importa un total de 20.000 €.
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 Vint-i-quatrè: 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

Import
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12/03/2013
12/03/2013
13/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013

xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, SERVEI REOLLIDA ANIMALS ABANDONATS
xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
DIPSALUT, MANTENIMENT PARC URBA ANY 2013
DIPSALUT, MANTENIMENT PARC URBA ANY 2013
DIPSALUT. MANTENIMENT PARC URBA ANY 2011
DIPSALUT. MANTENIMENT PARC URBA ANY 2011
DIPSALUT, MANTENIMENT PARC URBA ANY 2012
DIPSALUT, MANTENIMENT PARC URBA ANY 2012
DIPSALUT, PAGAMENT TAXA PROGRAMA PT09 EXP 15/2011
DIPSALUT, PAGAMENT TAXA PROGRAMA PT01 ANY 2011
DIPSALUT, PAGAMENT PROGRAMA PT09

EXP 2011/81

JOAN ANDREU FUSTER, S.L., LOCAL C/ PAU CASALS

74,18
127,5
2355,49
131,3
25,4
600
600
600
600
600
600
82
540
82
121

26/02/2013

xxxxxxxxxxxxx, KILOMETRATGE CURS FITOSANITARIS

141,36

05/03/2013

SONJA ELKE HERTEL:CLASSES TAIXI I XI KUNG

360,00

05/03/2013

CENTRE MEDIC HOLISTIC: FACTURA FEBRER

240,00

07/03/2013

AUTOCARS VIÑOLAS: PISCINES ST.PERE A ROSES

495,00

07/03/2013

EL PERIODICO: SUBSCRIPCIO MARÇ 2013 FEBRER 2014

435,00

07/03/2013

MATERIALS SANT PERE: MATERIAL VARI

59,54

07/03/2013

MATERIALS SANT PERE. REF: SERVEIS DEL POBLE

80,21

07/03/2013

MATERIALS SANT PERE: REF PAVELLO

19,75

07/03/2013

PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS, MANTENIMENT MAQUINA

108,84

07/03/2013

E.S. SANCHEZ MUÑOZ: COMBUSTIBLE

354,17

07/03/2013

IGNASI ANTEQUERA LLOVERAS, MENU LLAR INFANTS FEBRER

846,50

07/03/2013

JOSEP M NAVARRA, TREBALLS GENER

04/03/2013

FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE, AJUT MULLA'T

27/02/2013

AGENCIA CATALANA AIGUA, MANTEN. I CONSERV. LLERES

1.807,91

07/03/2013

IDEF ADVOCATS, ASSESSORAMENT JURIDIC GENER

1.089,00

07/03/2013

UNIVESAL GAS. REF.: PAVELLO

2.097,60

07/03/2013

DIBOSCH: REF. PAVELLO

07/03/2013

ABSIS: PROJECTE IMPLANTACIO SEU ELECTRONICA

07/03/2013

JOAN ANDREU FUSTER: REF CAMP FUTBOL VIDRE

258,06

07/03/2013

JOAN ANDREU FUSTER: REF: ESCOLES, CILINDRE CLAU

153,73

07/03/2013

AQUALIA: NETEJAR CAMIO RATA

266,00

07/03/2013

FORMIGONS CURANTA: FORMIGO CAP DE FUTBOL

137,94

07/03/2013

MOVISTAR , TELEFONS REGIDORS

376,36

07/03/2013

JOAN ANDREU FUSTER, REF: PAVELLO

280,60

07/03/2013

JOAN ANDREU FUSTER, REF: ESCOLES (MENJADOR)

108,82

07/03/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, TREBALLS VARIS FEBRER

07/03/2013

CORREOS: FEBRER

242,76

07/03/2013

LITH GRAFIQUES: CARTES I SOBRES

840,95

07/03/2013

FRAQUE, S.L.: MATERIAL NETEJA VARI

531,02

07/03/2013

JOFERCAN: TAPA BOMBA MES PORTS

07/03/2013

E.S. SANCHEZ MUÑOZ: GASOIL ESCOLA

08/03/2013

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

3.248,91
100,00

90,71
1.003,34

1.133,55

72,81
1.766,42
834,61
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Ref. 06/2013
08/03/2013

ENDESA, POL: 401656654 ONZE DE SETEMBRE CAMP DE FURBOL

483,03

08/03/2013

CANON: MATERIAL VARI SERVEIS SOCIALS

218,24

08/03/2013

PHOENIX, SERVEI VIGILANCIA CARNAVAL

275,88

08/03/2013

COSITAL: SUBSCRIPCIO 2013 REVISTA ESTUDIS LOCALS

190,00

08/03/2013

DOUBLET, BANDERA

08/03/2013

SGAE, FESTA SANT SEBASTIA

08/03/2013

SGAE, FESTES D'ESTIU

740,94

08/03/2013

SGAE: FESTES D'ESTIU

1.995,31

11/03/2013

JOSEP M BARCELO, DVD'S CINEMA CASAL

69,67

07/03/2013

EMILI HOMS DALMAU: ESCUSELLS ARBRES

1.956,36

15/03/2013

MOVISTAR, TELEFONS REGIDORS

83,24

15/03/2013

MOVISTAR

17,51

15/03/2013

CANON: STORE BASICS

78,65

15/03/2013

SERSALL: VIATGE MULTILIFT, TAXA ABOCADOR

90,83

15/03/2013

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA ESTRIS

15/03/2013

SERSALL: SERVEI MENSUAL RECOLLIDA

15/03/2013

SERSALL: TAXA JARDINERIA

372,94

15/03/2013

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA AMB POP

542,87

15/03/2013

GM: NATA PRESIDENT CAFE

30,36

15/03/2013

MARC SOLENCH TORRES REF.: PAVELLO

72,24

15/03/2013

IDEF ADVOCATS: ASSESSOAMENT 2007

15/03/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

6,38

15/03/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

37,89

15/03/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

10,49

15/03/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

218,82

15/03/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

26,67

15/03/2013

COPI OLOT: FUNDA PLASTIFICAR I TONER

79,69

15/03/2013

COPI OLOT: MATERIAL VARI OFICINA

14/03/2013

JOSE A. ORTIZ, TREBALLS PER PLANTAR ARBRES

15/03/2013

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT FEBRER HOSPITAL

158,10

15/03/2013

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT FEBRER

328,90

15/03/2013

MATERIALS SANT PERE: MATERIAL VARI

112,71

15/03/2013

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMEANT CTRA. PLATJA

349,97

15/03/2013

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

15/03/2013

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

775,46

15/03/2013

ENDESA, POL: 401656641 ESACIO BOMBEIG CTRA. CASTELLO

123,99

15/03/2013

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

294,07

15/03/2013

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

833,76

15/03/2013

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR INFANTS

351,19

15/03/2013

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL. CATALUNYA

933,14

15/03/2013

ENDESA, POL: 401680206 ESCOLA PISTA I MODUSLS

15/03/2013

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

621,65

15/03/2013

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA NORD

151,59

15/03/2013

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

15/03/2013

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

15/03/2013

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

77,25

15/03/2013

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

64,89

90,75
1.345,51

525,05
15.519,48

1.089,00

433,42
1.781,64

63,54

1.001,53

7,28
171,36
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15/03/2013

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

433,14

15/03/2013

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL. MAJOR

845,09

18/03/2013

JAUME ISACH SALA, SUPORT ANTIROBO BIDO OLI

250,71

18/03/2013

ROSA MARIA BARTOLOME FORASTER: DILIGENCIES PREVIES

18/03/2013

BLINKER, GUANTS

120,90

18/03/2013

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

461,47

18/03/2013

MAS GUSO SANT PERE: TAST VINS

279,93

19/03/2013

GESTIO ESPORT EMPORDA: ACTIVITATS ESPROTIVES FEBRER

19/03/2013

SAIGA: MATERIAL VARI

476,27

19/03/2013

MAGATZEMS J. FRANCH: JOGUINES REIS

315,87

19/03/2013

ALUMINIS I SERRALELRIA DERI, VIDRES LLAR INFANTS

765,52

70,68

1.084,16

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 00.30 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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