Ref: 05/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 5 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, Maria Dolors Ferrer Canals
Secretària accidental : Elisabet Trias Font

Extrem Primer: Lectura i aprovació dels esborranys de les Actes corresponents a la
sessió del dia 12 de febrer i de la sessió extraordinària del dia 19 de febrer de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 12 de febrer i a la
de la sessió extraordinària del dia 19 de febrer de 2013, les quals són aprovades sense
cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem Segon: Acord d’acceptació del cofinançament de l’actuació promoguda per
l’Agència Catalana de l’Aigua de retirada de vegetació emergent al Rec del molí.
Atès que el passat 28 de juny de 2012 el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de
l’Aigua va aprovar el “Programa de manteniment i conservació de les lleres públiques per
al període 2012-2013”.
Atès que dins el programa abans esmentat l’Agència Catalana de l’Aigua te previst per al
municipi de Sant Pere Pescador l’actuació de retirada de vegetació emergent al Rec del
Molí, per un import de 3.511 € (tres mil cinc-cents onze euros).
Atès que en el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua va acordar que
per a l’execució de les actuacions incloses al programa corresponent a 2013 el cost de
l’actuació es finançaria 50% per l’ACA i 50% per l’ens local.
Atès que l’actuació prevista a Sant Pere Pescador té un import total de 3.511 € (tres mil
cinc-cents onze euros) la part que hauria d’assumir la Corporació seria de 1.807,91 € IVA
inclòs (mil vuit-cents set euros amb noranta-un cèntims), tenint en compte que en el moment de l’aprovació del programa per part de l’ACA l’IVA era del 18% i actualment és del
21%.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat els assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el cofinançament de l’actuació “Retirada de vegetació emergent al Rec
del Molí” aprovada per l’Agència Catalana de l’Aigua en el “Programa de manteniment i
conservació de lleres públiques per al període 2012-2013”, per un import total de 3.511 €
(tres mil cinc-cents onze euros).
Segon: Imputar la despesa de cofinançament de 1.807,91 € (mil vuit-cents set euros amb
noranta-un cèntims) a la partida 17/21004 del present pressupost de despeses.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem Tercer: Acord d’informar favorablement la sol·licitud de dragat de la desembocadura del riu Fluvià.
Atès que per part de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme ha estat
tramesa còpia de la sol·licitud realitzada pel Club Nàutic de Sant Pere Pescador i de la
documentació sobres les obres de dragatge i normalització del canal natural del Riu
Fluvià, en la desembocadura al mar, durant la temporada estiuenca de 2013 (R.E. núm.
674/2013, de 22 de febrer), per tal que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador emeti informe
dins l’àmbit de les seves competències.
Atès que, per part d’aquest Ajuntament, no existeix cap inconvenient en la realització
d’aquests treballs, sempre i quan es portin a terme amb les mateixes característiques que
els anys immediatament anteriors.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Informar favorablement la sol·licitud efectuada per part la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme amb la finalitat que li sigui autoritzat al Club Nàutic
de Sant Pere Pescador el dragat i la normalització del canal natural del riu Fluvià en la
part situada a la desembocadura al mar, durant el període la temporada estiuenca de
2013.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Quart: Aprovació de data d’inici i final de cadascuna de les activitats
autoritzades en el Pla d’Usos de les platges de Sant Pere Pescador 2012-2016, per
l’any 2013.
Atès que la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme ha comunicat a
l'Ajuntament de Sant Pere Pescador que sol·liciti l’autorització d’ocupació per l’any 2013
corresponent a la distribució del serveis de temporada aprovada per als períodes 20122016, és a dir que indiqui les dates d’inici i final de cadascuna de les activitats
autoritzades per aquest període.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat els assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar com a data d’inici i final per a totes les activitats autoritzades en la
distribució de serveis de temporada aprovat per als períodes 2012-2016 de les platges de
Sant Pere Pescador per l’any 2013, el 1 de juny fins el 30 de setembre de 2013.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Cinquè: Acord de reducció a 1 dia al mes la recollida de trastam per part de
l’empresa Sersall 95 S.L.
Atès que per tal de reduir despesa corrent del pressupost de l’Ajuntament s’ha fet una
valoració tecnicoeconòmica de la reducció del servei de recollida de trastam porta a porta
que realitza l’empresa Sersall 95 S.L.
Atès que actualment el servei es realitza dues vegades al mes i amb la nova proposta es
recolliria una vegada al mes, amb un estalvi d’aproximadament 6.000 €/any.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat els assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer: Que el servei de recollida de trastam porta a porta passarà de ser de dos vegades
al mes a una vegada al mes coincidint amb el segon dijous de cada mes.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Sisè: Acord de col·laboració econòmica amb l’empresa SARBUS per la
prestació d’un nou servei públic de transport de passatgers.
Atès que l’empresa SARBUS ha presentat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i als
càmpings del municipi una proposta de millora de la línia de L’Escala a Figueres per tal
d’incorporar-hi durant els mesos de juliol i agost, alguns ajustos horaris, canvis en el
recorregut i noves parades davant els càmpings del nostre municipi, l’Oficina de Turisme
Municipal i el centre urbà del municipi.
Atès que aquesta millora de la ruta també permetrà una millor connexió amb Barcelona i
l’Aeroport del Prat.
Atès que l’empresa SARBUS ha sol·licitat un ajut econòmic per tal d’ajudar a sufragar els
costos d’aquesta nova ruta.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador creu que aquesta iniciativa és una millora
dels servis turístics i per tant d’interès municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat els assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Col·laborar econòmicament, amb la quantitat de 750 € (set-cents cinquanta euros)
IVA no inclòs, en les despeses d’aquesta nova ruta Figueres-Sant Pere PescadorL’Escala –Aeroport de Barcelona.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN.
Extrem Setè: 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 12 de febrer de
2013.
Extrem Vuitè: Acord de modificacions de les condicions de liquidació del contracte
de compte corrent subscrit amb el Banc Popular.
Atès que Director de l’oficina del Banc Popular a Sant Pere Pescador, va proposar a
l’Ajuntament la possibilitat de modificar les condicions de liquidació del contracte de compte corrent.
Atès que aquestes modificacions serien l’aplicació d’un escalat per trams de saldos mitjos
alhora de liquidar interessos, la qual cosa haurà de suposar tenir un tipus d’interès més alt
en aquells moments de l’exercici pressupostari que hi ha puntes de tresoreria.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat els assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer: Signar el contracte de modificació de condicions de liquidació de contacte de
compte corrent amb l’Entitat bancària Banc Popular.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES
Extrem Novè: Aprovació pressupost per al servei de Casal Estiu 2013.
Atès que s’ha valorat la conveniència de que el Consell Esportiu de l’Alt Empordà torni a
organitzar del casal municipal de l’estiu de 2013.
Atès es considera que aquest consell, en la seva qualitat d’entitat privada d’interès públic i
social, sense afany de lucre, és adient per a la gestió d’aquest servei.
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Empordà ha presentat un pressupost per
l’organització del Casal esportiu municipal per l’any 2013 per un import de 12.878,40 €
(dotze mil vuit-cents setanta-vuit euros amb quaranta cèntims).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat els assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar una despesa de 12.878,40€ (dotze mil vuit-cents setanta-vuit euros amb
quaranta cèntims) que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador haurà de satisfer al Consell
esportiu de l’Alt Empordà per a l’organització del Casal esportiu municipal, i que s’aplicarà
a la partida pressupostària 32/22609 del vigent pressupost de despeses.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Desè: Acord de canviar el sistema de cobrament del menjador escolar de la
Llar d’Infants.
Atès que els pares dels nens que es queden fixos al menjador escolar de la Llar d’infants
el Petit Llagut, han demanat que el cobrament del menjador escolar pels nens fixos es faci
a mes vençut.
Atès que una vegada fetes les consultes pertinents als Serveis Econòmics de l’Ajuntament
no han vist cap inconvenient ni a nivell de tresoreria ni a nivell de recaptació.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat els assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Cobrar el rebut mensual del menjador de la Llar d’Infants dels nens que es queden fixos a mes vençut.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Onzè: Acord de col·laboració econòmica amb la campanya MULLA’T PER
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar a la Fundació Esclerosis Múltiple una ajuda de 100 Euros (Cent euros) per
tal que la destinin a la lluita per l’esclerosi múltiple en el mac de la campanya MULLAT’T
PER L’ESCLEROSIS.
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Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem Dotzè: Acord d’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament
d’Ensenyament a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, per al curs 2011-2012, per a
tenir en titularitat una llar d’infants.
Atès que per Resolució de la Consellera d’Ensenyament, de dia 18 de febrer, s’atorguen
subvencions als Ens Locals titulars de llars d’infants, per al curs 2011-2012, l’import atorgat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador és de 39.000 € (trenta-nou mil euros).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Acceptar La subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament a l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador, per un import de 39.000 € (trenta-nou mil euros) per tenir en
titularitat una llar d’infants durant el curs escolar 2011-2012.
Segon: Ratificar en el proper Ple Ordinari aquest acord d’acceptació de la subvenció.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tretzè: Acord d’acceptació de la nova proposta feta per la Secretaria General
de l’Esport sobre la signatura d’un nou conveni per al finançament dels vestidors
del camp de futbol.
Atès que en data 15 de febrer de 2012 l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i el Consell
Català de l’Esport van signar el conveni de concessió d’una subvenció de 75.000 € (setanta-cinc mil euros) per l’actuació “Vestidors del Camp de Futbol”.
Atès que en data 14 de novembre de 2012 es va notificar a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador que per motius aliens al Consell Català de l’Esport, no era possible tramitar el
finançament de la subvenció mitjançant l’Institut Català de Finances i es proposava una
modificació del conveni.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador no va signar la modificació proposada del
conveni.
Atès que en data 28 de febrer de 2013, el Consell Català de l’Esport ha fet una nova proposta de finançament de la subvenció, en la qual el pagament del principal de la subvenció es tramitarà a l’entitat beneficiària una vegada s’hagi acreditat l’actuació objecte de la
subvenció i el pagament dels interessos es pot justificar de dues maneres, per préstec i
per interessos legals.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador no ha formalitzat cap préstec per a finançar
l’obra objecte de la subvenció, per la qual cosa haurà d’acollir-se a la forma de pagament
d’interessos legals.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Acceptar la nova proposta de finançament de la subvenció acollint-se a la forma
de pagament d’interessos legals proposada pel Consell Català de l’Esport.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè portin a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord, i en especial a la signatura del nou
conveni amb el Consell Català de l’Esport per al finançament dels vestidors del Camp de
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Futbol.
Extrem Catorzè: Informació sobre la resposta de la Direcció General de Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya pel que fa a sol·licitud de cessió gratuïta dels terrenys
del Parc del Riu.
Atès que en la Sessió Plenària de 2 de setembre de 2009 l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador va acordar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la cessió de la titularitat dels
terrenys que configuren l’espai d’ús públic anomenat Parc del Riu, el qual formava part del
forest anomenat Riberes del Fluvià (CUP 91/Elenc 1.019), propietat de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya va notificat al nostre Ajuntament la proposta de
resolució de 14 de desembre de 2009, a través de la qual es proposava: “Llevar la
qualificació d’utilitat pública 20.088 m2 de terrenys de la forest número 91 del Catàleg de
forests d’utilitat pública de Girona, anomenada Riberes del riu Fluvià, propietat de la
Generalitat de Catalunya, al terme municipal de Sant Pere Pescador, inclosos al sector del
parc del Riu, dins la parcel·la de referència cadastral 17187A090090010000IP, i excloure del
Catàleg de forests d’utilitat pública de Catalunya la superfície esmentada, d’acord amb
l’expedient”.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 29 de desembre de 2009 va acordar la seva
conformitat amb la proposta de resolució de 14 de desembre de 2009 de la Direcció General
del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya i la cessió al nostre Ajuntament de la titularitat de la superfície d’aquest forest
públic.
Atès que en data 16 d’abril de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge per la qual llevava de
la qualificació d’utilitat pública 20.088 m2 de terrenys de la forest número 91 del Catàleg
de forests d’utilitat pública de Girona, anomenada Riberes del riu Fluvià, propietat de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 4 de novembre de 2011 la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya comunica a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador la seva voluntat
d’agilitzar la transmissió d’aquest espai mitjançant l’inici del corresponent expedient
d’alienació directe a favor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador o que aquest procedeixi
a iniciar el procediment d’expropiació que estableix el PGOU de Sant Pere Pescador.
Atès que en data 17 de maig de 2012 la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat
de Catalunya comunica, a petició de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, la valoració
efectuada per la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, dels terrenys de 20.088 m2 que havien format part del forest
Riberes del riu Fluvià, la qual és de 696.349,51 € (sis-cents noranta-sis mil tres-cents
quaranta-nou euros amb cinquanta-un cèntims). Així mateix també es fa un càlcul del
valor de lloguer el qual és de 27.853,98 €/any (vint-i-set mil vuit-cents cinquanta-tres euros
amb noranta-vuit cèntims).
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en sessió plenària de data 7 de juliol de
2012 va aprovar desestimar la iniciació d’un expedient d’alienació directa dels terrenys, de
20.088 m2, que havien format part de la forest Riberes del riu Fluvià, així com desestimar
iniciar un procediment expropiatori tal com estableix el PGOU de Sant Pere Pescador, i
alhora va sol·licitar a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya que
fes una cessió gratuïta de la titularitat de la superfície d’aquest forest públic a favor de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, per tal compensar els costos efectuats en la
conservació, manteniment i millora dels terrenys.
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Atès que l’Ajuntament va encomanar als Serveis tècnics municipals la redacció d’una
memòria valorada que determines els costos de conservació, manteniment i millora dels
citats terrenys, i en va fer trasllat a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que en data 25 de febrer de 2013 la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat
de Catalunya ha contestat en el sentit que es reiteren en les propostes ja efectuades
anteriorment d’iniciar un expedient d’alienació directa a favor de l’Ajuntament o bé que
aquest procedeixi a instar un procediment expropiatori tal com estableix el PGOU de Sant
Pere Pescador. Així mateix expressen la seva voluntat de restar del preu de venda inicial
proposat de 696.349,51 € (sis-cents noranta-sis mil euros amb tres-cents quaranta-nou
euros amb cinquanta-un cèntims) la quantitat de l’import de la despesa efectuada en
concepte de conservació, manteniment i millora efectuada per l’Ajuntament 120.779,40 €
(cent vint mil set-cents setanta-nou euros amb quaranta cèntims).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Reiterar la sol·licitud a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya de la cessió gratuïta de la titularitat de la superfície de la forest pública a favor
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Segon: Sol·licitar a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya que no
arxivi l’expedient, a l’esperera de poder celebrar una nova reuinió amb la Direcció General
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: : Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Quinzè: Aprovació de despeses
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’ACORD d’aprovar les factures que es transcriuen a continuació:
Proveïdor
19/02/2013
13/02/2013

SOUAD SOUSSI, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
MANEL ROJAS MUÑOZ, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

Import
206,48
83,52

MARC PERXAS MUNTADA, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

102,00

DAVID SANGLAS TARRADELLAS, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

187,34

JORDI PADILLA CORRAL, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

226,87

JORDI BERJA CUERVA, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

169,42

ABDERRAFIK EL GHAFKI, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

203,17

JALLOW HADDI, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

238,80

18/02/2013

PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS SLU, VARIS

332,10

25/02/2013

PERNILS MAROBEN: PALETA IBERICA QUINA JUBILATS

115,50

12/02/2013

LAVANDERIA EL CISNE: ROBA REIS

14/02/2013

CONSELL COMARCAL,

14/02/2013

ARGES FITNESS: BICICLETES SPINNING 2N PAGAMENT

3.277,89

14/02/2013

ABSIS: IMPLANTACIO SERU ELECTRONICA

2.006,68

14/02/2013

SERSALL: VIATGE MULTILIF I TAXA ABOCADOR

14/02/2013

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA ESTRIS

14/02/2013

SERSALL: SERVEI MENSUAL RECOLLIDA

14/02/2013

SERSALL: TAXA JARDINERIA

13/09/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
25/02/2013

LIQUIDACIO ABOCADOR GENER

73,50
5.626,34

181,65
1.050,10
15.519,48
890,32
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14/02/2013

SERSALL: SERVEI DE RECOLLUIDA AMB POP

18/02/2013

EXPANSIVA SEGURETAT SL, REPROGRAMCIO CODIS USUARI

15/02/2013

E.S. SANCHEZ MUÑOZ: GASOIL C ESCOLA

18/02/2013

ECA, INSPECCIO PERIODICA BAIXA TENSIO

15/02/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

1,42

15/02/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

10,41

15/02/2013

COPI OLOT: MATERIAL OFICINA

15/02/2013

COPI OLOT: CINTA ADHESIVA

15/02/2013

COPI OLOT: RECOLLIDADE TONER

36,78

15/02/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

374,24

15/02/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

62,29

15/02/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

92,67

20/02/2013

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA. CASTELLO

116,01

20/02/2013

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR D'INFANTS

392,62

19/02/2013

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

432,72

20/02/2013

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

562,42

20/02/2013

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

85,83

20/02/2013

ENDESA, POL: 40034125017 ANTIC ESCORXADOR

11,75

20/02/2013

ENDESA, POL: 40034125469 ESCOLA

20/02/2013

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

21/02/2013

ENDESA, POL: 40034124510 MOTOR C. SANT ANTONI

12,72

21/02/2013

CREU ROJA: SERVEI PREVENTIU 10-02-13 CARNAVAL

194,70

21/02/2013

ENDESA, POL: 40034646889 ENLLUMENAT BON PREU

222,56

21/02/2013

MATERIALS SANT PERE: GARVIDA, ARIDS I UNEX BRIDA

21/02/2013

MATERIAL SANT PERE: GECOL COLA, KRAFT I AIGUA DEST

21/02/2013

MATERIALS SANT PERE: TITAN

21/02/2013

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

21/02/2013

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

853,45

21/02/2013

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

932,24

21/02/2013

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

625,86

21/02/2013

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

90,51

21/02/2013

MOVISTAR

84,15

20/02/2013

EMILI HOMS DALMAU: FER MARC PER DESAIGÜES

21/02/2013

MOVISTAR

17,51

21/02/2013

BIGAS ASSESSSORIA I GESTO; CONFECCIO I PRES. CONTRACTE

58,56

21/02/2013

CANON: SYMC SYSTEM RECOVERY SERVER 2013

126,40

21/02/2013

CANON: OFFICE HOME STUDENT

147,02

21/02/2013

MATERIALS SANT PERE: BURLETE CLIMATIC ESCOLA

21/02/2013

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

221,56

25/02/2013

KIMI-RED:

191,18

25/02/2013

SORRIBES PROCURADORS: HONORARIS (FLUVIANAUTIC)

25/02/2013

RETOLS EMPORDA: SUPORTS PLACA CAMP FUTBOL-C/VERGE P.

25/02/2013

VODAFONE, TEELFONS REGIDORS

25/02/2013

ENDESA, POL: 40034121046 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO

25/02/2013

ENDESA, POL: 40034242574 ENLLUMENAT ESCOLA

181,48

25/02/2013

ARIDS CURANTA: SORRA

509,05

25/02/2013

GAM: CANO DE CALOR 9-2 CARNAVAL

609,69

ACTI KRIST

542,87
62,44
1.409,41
150,77

407,37
40,13

145,73
8,24

29,37
15,50
232,30
1.152,32

390,83

4,54

597,34
26,62
119,55
64,67

8

Ref: 05/2013
25/02/2013

ENDESA, POL: 40034346736 BOMBA LA CAPELLA

25/02/2013

ENDESA, POL: 40034613961 ESTACIO BOMBEIG RAJOLERIA

164,35

55,95

25/02/2013

ENDESA, POL: 40034644941 SERVEIS SOCIALS

139,49

25/02/2013

ENDESA, POL: 40034331420 CONSULTORI METGE

234,12

25/02/2013

ENDESA POL: 40034125154 PIS 4 VENTS

50,55

25/02/2013

ENDESA, POL: 40034125644 MOTOR C. CARME

24,53

21/02/2013

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL. MAJOR

993,33

21/02/2013

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

518,19

21/02/2013

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

21/02/2013

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA NORD

21/02/2013

ENDESA, POL: 401680206 ESCOLAPISTA I MODULS

21/02/2013

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

25/02/2013

VODAFONE, TELEFONS OFICINES MUNICIPALS

3.172,35

26/02/2013

ALLIANZ, ASSEGURANÇA CASAL

1.653,08

26/02/2013

GROS MERCAT,

28/02/2013

CARME VICH: HONORARIS MES FEBRER

28/02/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, MANENIMENT MENSUAL

752,09

28/02/2013

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER MAGATZEM

242,00

84,05
184,66
1.082,25
327,37

AIGUA TROBADA JUDO PAVELLO

36,96
2.229,55

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

L'Alcalde president

La Secretària interventora
accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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