Ref. 19/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 18 d’octubre de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana Isern Font, Lluis
Font Massot (Tinents d’Alcalde).
Oients: Blai Bahí Larios, Adrià Bardera Àvila.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font
Extrem Primer: Lectura i aprovació del esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 7 d’octubre de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 7 d’octubre de
2013, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem Segon: Propostes de manteniment anual del bombament del Bon Relax i del
sistema de bombament d’aigües plujanes i residuals del carrer Sant Sebastià.
Atès que les estacions de bombament del Bon Relax i del carrer Sant Sebastià, necessiten d’un manteniment de les instal·lacions per tal garantir el control i la conservació del
sistema.
Atès que aquests treballs han de portar-se a terme per una empresa especialitzada en el
manteniment d’aquests equipaments.
Atès que des dels Serveis Tècnics Municipals han sol·licitat diferents ofertes i l’Empresa
Mixta d'Aigües de la Costa Brava S.A. és la que ha presentat l’oferta més econòmica.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava, S.A., el control i conservació del sistema de bombament del carrer Sant Sebastià i de les instal·lacions del
bombament del Bon Relax, per un import total de 4.893,92 €/mensuals(quatre mil vuitcents noranta-tres euros amb noranta-dos cèntims) IVA inclòs.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Tercer: Canvi de nom del nínxols núm. 7 pis 1r i 2n departament Oest.
Examinades les sol·licituds R.E. 1531/2013, de 22 de maig i 2909/2013, de 14 d’octubre,
del Sr. Simó Tomàs Fernández, amb DNI xxxxxxx, i del Sr. Ramon Parnau Bosch, amb
DNI 40416941F, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Concedir al Sr. Ramon Parnau Bosch la titularitat dels nínxols del Cementiri
Municipal que es detallen:
Titular
Ramon Parnau Bosch

Situació dels nínxols
Nínxol núm. 7 1r Pis, del Departament Oest.
Nínxol núm. 7 2n Pis, del Departament Oest.
(Els adquireixen per cessió del seu oncle Sr. Simó Tomàs Fernández).
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Segon: Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol l'obligació del
seu titular o hereu de mantenir-lo en perfecte ordre de conservació i dignitat.
Tercer: Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a l'esmentada adquisició
de titularitat dels nínxols.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN.
Extrem Quart: Resolució recurs de reposició interposat per Càmping Car S.A. contra la desestimació de l’Ajuntament de la seva sol·licitud de llicència de substitució
d’uns bungalows per uns de nous de planta baixa i pis al Càmping la Ballena Alegre.
Atès que el Sr Àlex Trias Arraut, en representació de la mercantil Càmping Car S.A., va
sol·licitar (R.E. 859/2013, de 13 de març) llicència d’obres per la substitució de 17 bungalous per uns de nous de planta i pis al càmping la Ballena Alegre.
Atès que el Sr. Àlex Trias Arraut, en representació de la mercantil Càmping Car S.A., en
data 21 de juny va sol·licitar (R.E. 1921/2013) a aquest Ajuntament certificat d’acte presumpte per l’eficàcia de l’atorgament de la llicència d’obres per la substitució de 17 bungalous per uns de nous de planta i pis.
Atès que en data 8 de juliol de 2013 es va fer trasllat al Sr Àlex Trias Arraud, en representació de la mercantil Càmping Car S.A., de l’informe emès per l’Arquitecta Municipal en el
qual es desestima l’acte presumpte de la sol·licitud de llicència d’obres i atès l’article 57.4
del Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006 s’ha de sol·licitar un informe previ de la
Comissió territorial d’Urbanisme per a procedir a la tramitació municipal.
Atès que en data 9 de juliol de 2013 es dóna trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona (R.S.1309/2013) de la documentació relativa a la sol·licitud de substitució de 17
bungalous per uns de nous de planta i pis, per part de Càmping Car S.A., per tal que emetin el corresponent informe .
Atès que en data 30 de juliol de 2013, el Sr. Àlex Trias Arraut, en representació de la mercantil Càmping Car S.A., presenta recurs de reposició contra l’informe de l’Arquitecta Municipal de desestimació de l’acte presumpte de la sol·licitud de llicència d’obres.
Atès que en data 17 d’octubre de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va
notificar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador (R.E.2395/2013) l’acord adoptat en sessió
de 9 d’octubre sobre la sol·licitud de substitució de 17 bungalous per uns de nous de planta i pis al càmping la Ballena Alegre, en el sentit que mentre el planejament general no
s’adapti al Pla director urbanístic del sistema costaner integrat pels sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat es poden autoritzar les obres de consolidació,
conservació, reparació, substitució, modernització i adaptació a les condicions higièniques
i ambientals requerides legalment d’acord amb el procediment fixat en l’article 56.4 del
Decret 305/2006, de18 de juliol,pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir a Càmping Car S.A. llicència d’obres per a la substitució de 17 bungalous per uns de nous de planta i pis al càmping la Ballena Alegre, vist l’acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona, de data 9 d’octubre. Condicions: 1- D’acord amb el
procediment fixat en l’article 56.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme i l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme,
en sessió de 9 d’octubre de 2013, mentre el Pla General de Sant Pere Pescador no
s’adapti al Pla director urbanístic del sistema costaner integrat pels sectors de sòl urbanit2
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zable delimitat sense pla parcial aprovat es poden autoritzar les obres de consolidació,
conservació, reparació, substitució, modernització i adaptació a les condicions higièniques
i ambientals requerides legalment.. 2- Es recorda de l’obligatorietat de la tramitació d’un
Pla Especial per a les activitats d’acampada en sòl no urbanitzable, d’acord a la disposició
addicional transitòria del PDUSC-2. i del PGOU de Sant Pere Pescador. 3-Cal presentar
un aval de 150,00 € 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. 4-Per tal de retornar l'aval de gestió de residus, s'ha de presentar el certificat del gestor de residus autoritzat a on s'han abocat les runes de l’obra. 5-Cal portar projecte de
‘Substitució de bungalous existents per a la col·locació de 17 bungalous de PB+1’ i estudi
de seguretat i salut visat per col·legi professional tal com descriu l’article. 6- Abans
d’iniciar les obres caldrà aportar assumeix de coordinació de seguretat i salut signat i de la
direcció d’obra. 7- No es poden executar més obres de les descrites en el projecte ni
col·locar més bungalous dels concedits en aquesta llicència.
Segon: Desestimar parcialment el recurs de reposició presentat pel Sr. Àlex Trias Arraut,
en representació de la mercantil Càmping Car S.A. en contra de l’informe de l’Arquitecta
Municipal de desestimació de l’acte presumpte de la sol·licitud de llicència d’obres, en el
sentit que el silenci és negatiu d’acord amb el que preceptuen tant l’article 23 del RD Llei
de 8/2011, com l’article 9.8 dl RD Leg. 2/2008, modificat per la Llei 8/2013.
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 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
Resolució, des de la darrera sessió de la Junta de Govern Local del dia 7 d’octubre de
2013.
Extrem Sisè: Llicències d’obres majors.
Vist l’expedient instruït a l'efecte i l’informe emès pel tècnic assessor municipal d'obres, la
Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, acorda concedir
la llicència d'obres que es detalla a continuació condicionada a l'acompliment dels
requisits següents: 1er.- El permís es concedeix salvant el dret de propietat, sens perjudici
per a altri i amb subjecció a les disposicions de les ordenances municipals que li siguin
aplicables i a la legislació vigent en matèria de precaucions i accidents de treball.
2on.- Les obres seran executades sota la inspecció i les indicacions dels Serveis Tècnics
municipals, els quals donaran compte a l’Alcaldia de les infraccions que observin.
3er.- Tota obra realitzada que no estigui expressament indicada en aquest permís es
considerarà sense llicència, per la qual cosa es procedirà de conformitat amb la legislació
vigent i aplicable sobre aquest tema.
4rt.- Durant l’execució de les obres no es podrà interrompre la lliure circulació per la via
pública amb dipòsits de materials, bastides ni elements anàlegs a una distància major de
la que s’assenyali, tenint en compte les necessitats de les obres esmentades i les de
trànsit públic. Si es creu necessari, per a la seguretat del trànsit, es construirà una tanca
protectora en la forma que indicarà el tècnic municipal competent.
5è.- La concessió d'aquesta llicència no prejutja en cap cas l'autorització per a instal·lació
d’activitats amb incidència mediambiental.
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6è.- Les obres seran executades amb estricta subjecció als projectes aprovats i sota la
direcció del tècnic que figura a l'expedient. Tota variació ulterior que s'hi pretengui
introduir necessitarà la conformitat prèvia.
7è.- Els terminis per a l’execució de les obres seran els següents: Per a les obres majors.a) Un any per començar les obres, i b) Tres anys per acabar-les; Per a les obres menors.a) Quatre mesos per començar les obres i b) Un any per acabar-les.
8è.- En aplicació de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, els promotors dels edificis
d’habitatges tenen l’obligació de contractar una pòlissa d’assegurança per la
responsabilitat civil decennal.
9è.- A l’empara de la present llicència d’obres, aquest Ajuntament es reserva el dret
d’exigir al sol·licitant la introducció de modificacions a les obres o instal·lacions
executades per adequar-les a l’ús o activitat escollit, de conformitat amb les prescripcions
legals o reglamentàries que regulen l’activitat, tant si és innòcua com si es tracta d’una
activitat compresa en els annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral
de l’administració ambiental, sense que es pugui exigir cap mena d’indemnització a
l’Ajuntament per danys i perjudicis originats a causa de la present llicència d’obres.
10è.- Si l’ús o l’activitat a la qual es vulgui destinar l’edificació està prohibit en el
planejament vigent o hi és incompatible, es denegarà la llicència o permís corresponent i/o
es clausurarà, sense que es pugui exigir cap mena d’indemnització a l’Ajuntament pels
danys i perjudicis originats a causa de la present llicència d’obres.
11è.- Des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre no es poden realitzar obres a la via
pública, ni d’excavació, ni de moviments de terres, ni d’obres majors en general, llevat
d’acabats interiors.
12è.- Quan la llicència municipal d’obres faci referència a la realització de noves
construccions, a l’ampliació, rehabilitació o reforma de construccions existents; sigui
parcial o total, a la demolició o enderrocament de construccions, o a la modificació de l’ús
o destí d’edificis i instal·lacions, el titular de la llicència estarà obligat a comunicar-ho al
Servei de Cadastre Immobiliari de Girona.
13è.- En el supòsit que, per a la realització de les obres, sigui necessari ocupar la via
pública amb maquinària, bastida o materials, haurà de sol·licitar-se la corresponent
autorització municipal amb una antelació mínima de 10 dies respecte a la data d’inici de
l’ocupació.
Expedient núm. 54/2013: A BBVA S.A. per a la reforma d’un local per a l’implementació
d’una oficina bancària al carrer xxxxxxx núm. xx cantonada carrer xxxxxx. Condicions: 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 150,00
€ 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: Nomenament constructor. 4- Per intervenció en les façanes i/o ocupació de via pública caldrà sol·licitar la corresponent llicència
d’obres.
Expedient núm. 90/2013: A CÀMPING CAR S.A. per a la substitució de coberta i modificació de façana i interiors del sanitari núm. 1. Condicions: 1- Cal presentar un aval de
1.114,41€ 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 gestor de residus autoritzat a on s'han abocat les runes de l’obra i el fibrociment de la coberta existent,
d’acord amb la fitxa de residus del projecte. 2- Abans d’iniciar les obres caldrà aportar assumeix de coordinació de seguretat i salut signat.
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Extrem Setè: Sol·licitud del Sr. Bubacar Suwareh d’una bestreta de la seva nòmina
del mes d’octubre de 300 €.
Atès que en data 17 d’octubre el treballador d’aquest Ajuntament Sr. Bubacar Suwareh ha
sol·licitat (R.E 2933/2013, de 17 d’octubre) una bestreta d’un import de 300 € (tres-cents
euros) per a 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
300 € (tres-cents euros) de la nòmina corresponent al mes d’octubre.
Segon: Minorar de l’import net de la nòmina del mes d’octubre la quantitat de 300 € (trescents euros).
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 SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES
Extrem Vuitè: Sol·licitud per part de l’A.M.P.A. de l’Escola Llagut d’una ajuda per a
fer front al cost de contractació d’un psicòleg logopeda durant curs 2013/2014.
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre d’Ensenyament d’Infantil i
Primària del nostre municipi ha sol·licitat, a l’igual que als anteriors cursos escolars,
l’atorgament d’una subvenció econòmica mensual durant el present curs escolar 20132014 per contribuir al pagament d’una psicòloga logopeda.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre d’Ensenyament
d’Infantil i Primària de Sant Pere Pescador una subvenció mensual durant el curs escolar
2013-2014, des del mes d’octubre de 2013 fins al mes de juny de 2014, de 554,00 €
(Cinc-cents cinquanta-quatre euros) per al pagament del psicòleg logopeda escolar.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Novè: Aprovació del pressupost per col·locar unes mampares al local del
Serveis Socials.
Atès que les des dels Serveis Socials s’ha sol·licitat els tancament de dos espais del local
que estan utilitzant al carrer del Forn núm. 21, per tal de preservar la confincialitat dels
usuaris.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han fet una proposta de tancament mitjançant
dues mampares amb porta.
Atès que dels pressupostos sol·licitats l’empresa Oficina i Arxiu S.A., amb NIF xxxxxxxxxx,
és la que ha presentat l’oferta més econòmica.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer: Encarregar a l’empresa Oficina i Arxiu S.A., amb NIFxxxxxxxx, el subministrament
i muntatge de dues mampares amb les seves respectives portes pel local dels Serveis
Social situat al carrer del Forn núm. 21, per un import total de 1.395,13 €(mil tres-cents
noranta-cinc euros amb tretze cèntims) IVA inclòs.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem Desè: Donar compte del Decret d’Alcaldia de la sol·licitud de subvenció per
al desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic 2013/2014.
S’informa als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es transcriu a
continuació:
“ANTECEDENTS:
Atès que la Resolució TES/1947/2013, de 19 de setembre, de segona modificació de la Resolució
TES/2899/2012, de 24 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per
l’any 2013 a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic.
Atès que durant el mes de maig d’enguany es van portar a terme les obres d’execució i
senyalització d’un carril bici al carrer Escoles.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador vol concórrer a la convocatòria de subvencions a
l’empara de la Resolució TES/1947/2013 amb l’obra d’execució i senyalització d’un carril bici al
carrer Escoles del municipi.
FONAMENTS DE DRET:
Resolució TES/1947/2013, de 19 de setembre, de segona modificació de la Resolució
TES/2899/2012, de 24 de desembre.
HE DISPOSAT:
Primer; Concórrer a la convocatòria de subvencions a l’empara de Resolució TES/1947/2013 amb
l’obra d’execució i senyalització d’un carril bici al carrer Escoles del municipi.
Segon: Notificar el present decret a la part interessada, als efectes legals corresponents.
Sant Pere Pescador, 10 d’octubre de 2013”

Extrem Onzè: Acord de concessió a l’empresa Base Viva S.L. d’una prorroga per tal
que porti a terme els treballs necessaris per a soterrar el tub de l’emissari i la restauració la platja de Cal Cristià malmesa.
Atès que en data 16 de setembre de 2013 (R.S. 1652/2013) s’ha requerit, per part
d’aquest Ajuntament, a l’empresa Base Viva S.L. perquè en el termini de deu dies retiri de
davant de les seves instal·lacions i a la sorra de la platja de Cal Cristià, un tub metàl·lic
que sobresurt uns 60 cm del nivell de la sorra i de la restauració del forat provocat per
aquest tub.
Atès que en data 15 d’octubre de 2013 (R:E:2923/2013) l’empresa Base Viva S.L. ha comunicar a aquest Ajuntament que està buscant la manera de soterrar el tub de l’emissari i
posicionar-lo a dins el mar, però que aquests treballs requereixen d’empreses especialitzades.
Atès que l’empresa Base Viva S.L. ha sol·licitat una ampliació del plaç d’execució dels
treballs.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer: Concedir a l’empresa Base Viva S.L. una prorroga d’un mes a comptar des de
l’endemà de la seva notificació perquè porti a terme els treballs necessaris per a soterrar
el tub de l’emissari i la restauració la platja de Cal Cristià malmesa.
Segon: Posar en coneixement del la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de l’informe emès en data 13 de setembre per l’arquitecte tècnica municipal en relació
al tub de l’emissari descobert i al forat a la sorra de la platja de Cal Cristià.
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: Acord d’aprovació de la despesa corresponent a la reparació del rellotge i les campanes situades al campanar de l’Església Parroquial.
Atès que com a conseqüència de una tempesta la central de comandament de les
campanes i el rellotge situat al campanar de l’Església Parroquial va resultar malmesos.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar la despesa de 726 € (set-cents vint-i-sis euros) IVA inclòs, corresponent a
la reparació de la central de campanes i al rellotge situat al campanar de l’església
parroquial.
Segon: Imputar la despesa a la partida 15/21204 del vigent pressupost de despeses 2013.
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 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
16/10/2013
16/10/2013
18/10/2012
18/10/2013

xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

Import
137,94
48,60
392,38
9,90

xxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

26,25

09/10/2013

EXPANSIVA SEGURETAT SL, ESCOLA CANVIAR TECLAT ALARMA

86,64

08/10/2013

MATERIALS SANT PERE: MATERIAL VARI

08/10/2013

MATERIALS SANT PERE: SERVEIS DEL POBLE

08/10/2013

MATERIALS SANT PERE: CAMP DE FUTBOL

15,33

08/10/2013

MATERIALS SANT PERE: LLAR D'INFANTS

19,13

08/10/2013

BLINKER: DISC DIAMANT FORMIGO, CAIXA EINES I VARIS

547,88

10/10/2013

BENITO URBAN: PILONA ESQUIROL 10 UNITATS

243,21

10/10/2013

GIROD: DISCS, SUPORTS ACCES PL. MAJOR C/ PAU CASALS

284,29

10/10/2013

CREU ROJA. TRANSPORT ADAPTAT SETEMBRE 4 VIATGES

87,78

09/10/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES PAVELLO

12,10

09/10/2013

COPI OLOT: ARXIVADOR LLAR D'INFANTS

09/10/2013

COPI OLOT: MATERIAL VARI

09/10/2013

GERMANS COSTA: MAQUINA NETEJA PLATJA

09/10/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES AR-M351U

18/10/2013

211,63
5,36

4,91
532,41
2.291,74
116,11
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Ref. 19/2013
09/10/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES

25,20

09/10/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES COLOR

387,08

09/10/2013

CANON. REF.: INFORMACIO TURISME I DISPENSARI

08/10/2013

CORREOS: FACTURACIO SETEMBRE

208,32

14/10/2013

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR D'INFANTS

452,71

14/10/2013

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

177,82

14/10/2013

ENDESA, POL: 40034975499 ENLLUMENAT 4 VENTS

14/10/2013

ENDESA, POL: 40034432574 ENLLUMENAT MAS SOPES

14/10/2013

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA
NORD

14/10/2013

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

14/10/2013

ENDESA, POL: 401796331 ENLLUMENAT LA CAPELLA

407,94

26/04/2013

JOSE ANTONIO ORTIZ COL.LOCAR RAMPA MINUSVALIDS

871,20

18/10/2013

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

376,69

18/10/2013

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

462,06

18/10/2013

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

82,52

17/10/2013

SERSALL, SERVEI RECOLLIDA AMB POP

555,91

17/10/2013

SERSALL, TAXA JARDIENRIA

420,13

17/10/2013

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

734,12

17/10/2013

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

406,27

17/10/2013

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

413,42

17/10/2013

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

682,90

17/10/2013

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

621,94

17/10/2013

JOAN ANDREU FUSTER, TREBALLS AJUNTAMENT

197,31

17/10/2013

SERSALL, SERVEI RECOLLIDA AMB POP

17/10/2013

ENDESA, POL: 401680206 ESCOLA PISTA I MODULS

450,54

17/10/2013

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

779,37

17/10/2013

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO

243,00

17/10/2013

JOAN ANDREU FUSTER, TREBALLS CAMP DE FUTBOL

102,85

17/10/2013

INTERACTIU, WEB AJUNTAMENT CORRECCIO VULNERABILITAT

199,65

17/10/2013

TELEFONICA

190,15

17/10/2013

TELEFONICA

86,50

17/10/2013

TELEFONICA

17/10/2013

ARIDS CURANTA, PEDRA ESCULELRA

125,84

17/10/2013

PUNSET, AIGUA BRIGADA

181,37

17/10/2013

SERSALL, VIATGE MULTILIF CAIXA

17/10/2013

SERSALL, SERVEI MENSUAL RECOLLIDA

17/10/2013

SERSALL, SERVEI RECOLLIDA ESTRIS

537,66

17/10/2013

SERVICENTRE, ROUNDUP ULTRA PLUS, COAL SUPREME

823,02

17/10/2013

SOCOMOR, S.A., PRODUCTES NETEJA

192,34

17/10/2013

FRAQUE, PRODUCTES NETEJA

744,42

17/10/2013

AQUALIA, CAMIO RATA

275,99

17/10/2013

SAIGA, FULLA, CORRETJA, BUJE

212,86

2.795,10

54,96
62,01
177,39
10,37

1.702,45

18,12

1.767,10
15.835,94

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,30 hores.
L'Alcalde president
Jordi Martí i Deulofeu

La Secretària interventora
accidental
Elisabet Trias Font
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