Ref. 22/2013
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 9 de desembre de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20 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 del esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 25 de novembre de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 25 de novembre
de 2013, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels
assistents.
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem Segon: Sol·licitud a la Diputació de Girona d’una subvenció per a assistència per a la prevenció d’incendis forestals en camins municipals.
Atès que la Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de les subvencions per a
l’assistència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals en camins municipals i
franges periurbanes, per l’anualitat 2014.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador vol ampliar l’àmbit de neteja de franges de
seguretat en marges de camins de titularitat municipal, respecte al que s’havia sol·licitat
l’any 2013.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona, la subvenció per a l’assistència als ajuntaments
per a la prevenció d’incendis forestals en camins municipals i franges periurbanes.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Tercer: Aprovació del pressupost per col·locar un coixí berlinès i senyalització al carrer Sant Sebastià.
Atès que el carrer Sant Sebastià és un dels carrers amb més circulació del municipi.
Atès que els Serveis Tècnics municipals han proposat per a millorar la circulació, la instal·lació d’un coixins berlinès al carrer Sant Sebastià passada la cruïlla entre el carrer del
Mar i carrer del Duc, sentit nord, per tal de reduir la velocitat dels cotxes que hi circulen,
modificar i ampliar la senyalització vertical.
Atès que s’han consultat a tres empreses per tal que pressupostin els treballs a realitzar,
essent TRAFIC I SERVIES S.L. la 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 TRÀFIC I SERVEIS S.L. un coixins berlinès reductor de
velocitat i senyalització vertical per un import total de 835,08 Euros (vuit-cents trenta-cinc
euros amb vuit cèntims) sense IVA.
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 Quart: Aprovació del pressupost per la poda de l’arbrat de Sant Pere
Pescador.
Atesa la necessitat de portar a terme els treballs de poda d'una part de l'arbrat municipal.
Atès que la Fundació Altem va realitzar l’any 2014 els treballs de poda d’una part de
l’arbrat municipal, amb uns resultats satisfactoris.
Atès que la Fundació Altem ha presentat un pressupost de 8.424 € (vuit mil quatre-cents
vint-i-quatre euros) IVA no inclòs per a la realització de la poda l’arbrar municipal dels
sectors: Urbanització Nord (96 arbres), Urbanització La Capella (37 arbres), Urbanitzció
mas Sopas (58 arbres), Urbanització Bon Relax (127 arbres), Zona escoles i pavelló (8
arbres), Casc antic (12 arbres) i Sortida direcció Castelló d’Empuries (43 arbres).
Atès el que disposen l’article 158 apartat e) i l'article 161 apartat e) de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, dels contractes del sector públic pel que fa a la contractació per procediment
negociat sense publicitat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a Fundació Altem la realització dels treballs de poda d’una part de
l'arbrat municipal, fina a un màxim de 8.424,00€ (vuit mil quatre-cents vint-i-quatre euros)
IVA no inclòs, els quals seran imputats a la partida 15/21003 Poda de l’arbrat municipal
del pressupost 2014. La quantitat definitivament facturada per part de la Fundació Altem
serà d’acord amb la feina efectivament realitzada.
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 Cinquè: Aprovació de la signatura d’un contracte per amb l’empresa Sistemes Energètics Solars S.L. per provar una farola de cèl·lules solars a l’Embarcador
Municipal La Llissa.
Atès que l’embarcador municipal La Llissa no te un sistema d’enllumenat públic.
Atès que l’enginyer municipal ha informat que la solució més econòmica és la instal·lació
de faroles solars.
Atès que de les empreses consultades Sistemes Energètics Solars, S.L. es la que ofereix
més garanties tècniques.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Signar un contracte amb l’empresa Sistemes Energètics Solars, S.L. per tal que
instal·lin una farola de prova a l’embarcador municipal La Llissa per un període de 30 dies,
si passat aquest període l’Ajuntament de Sant Pere Pescador no està d’acord amb el funcionament de la farola l’empresa Sistemes Energètics Solars, S.L. la retirarà. En cas que
s’acrediti el seu bon funcionament de la farola per part dels Serveis Tècnics Municipals,
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador valorarà la possibilitat de muntatge de dos faroles
més.
Segon: 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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ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS URBANÍSTICS, ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERN.
Extrem Sisè: 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 25 de novembre
de 2013.
Extrem Setè: Llicencies d’Obres Majors.
Vist l’expedient instruït a l'efecte i l’informe emès pel tècnic assessor municipal d'obres, la
Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, acorda concedir
la llicència d'obres que es detalla a continuació condicionada a l'acompliment dels
requisits següents: 1er.- El permís es concedeix salvant el dret de propietat, sens perjudici
per a altri i amb subjecció a les disposicions de les ordenances municipals que li siguin
aplicables i a la legislació vigent en matèria de precaucions i accidents de treball.
2on.- Les obres seran executades sota la inspecció i les indicacions dels Serveis Tècnics
municipals, els quals donaran compte a l’Alcaldia de les infraccions que observin.
3er.- Tota obra realitzada que no estigui expressament indicada en aquest permís es
considerarà sense llicència, per la qual cosa es procedirà de conformitat amb la legislació
vigent i aplicable sobre aquest tema.
4rt.- Durant l’execució de les obres no es podrà interrompre la lliure circulació per la via
pública amb dipòsits de materials, bastides ni elements anàlegs a una distància major de
la que s’assenyali, tenint en compte les necessitats de les obres esmentades i les de
trànsit públic. Si es creu necessari, per a la seguretat del trànsit, es construirà una tanca
protectora en la forma que indicarà el tècnic municipal competent.
5è.- La concessió d'aquesta llicència no prejutja en cap cas l'autorització per a instal·lació
d’activitats amb incidència mediambiental.
6è.- Les obres seran executades amb estricta subjecció als projectes aprovats i sota la
direcció del tècnic que figura a l'expedient. Tota variació ulterior que s'hi pretengui
introduir necessitarà la conformitat prèvia.
7è.- Els terminis per a l’execució de les obres seran els següents: Per a les obres majors.a) Un any per començar les obres, i b) Tres anys per acabar-les; Per a les obres menors.a) Quatre mesos per començar les obres i b) Un any per acabar-les.
8è.- En aplicació de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, els promotors dels edificis
d’habitatges tenen l’obligació de contractar una pòlissa d’assegurança per la
responsabilitat civil decennal.
9è.- A l’empara de la present llicència d’obres, aquest Ajuntament es reserva el dret
d’exigir al sol·licitant la introducció de modificacions a les obres o instal·lacions
executades per adequar-les a l’ús o activitat escollit, de conformitat amb les prescripcions
legals o reglamentàries que regulen l’activitat, tant si és innòcua com si es tracta d’una
activitat compresa en els annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral
de l’administració ambiental, sense que es pugui exigir cap mena d’indemnització a
l’Ajuntament per danys i perjudicis originats a causa de la present llicència d’obres.
10è.- Si l’ús o l’activitat a la qual es vulgui destinar l’edificació està prohibit en el
planejament vigent o hi és incompatible, es denegarà la llicència o permís corresponent i/o
es clausurarà, sense que es pugui exigir cap mena d’indemnització a l’Ajuntament pels
danys i perjudicis originats a causa de la present llicència d’obres.
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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. 92/2013: A les Sres. Maria Victòria i Olga Abad Puig per a la divisió
horitzontal d’un edifici plurifamiliar al carrer XXXXXXXXXX.
Expedient núm. 110/2013: Al Sr. Pierre Dupal per l’enderroc d’una coberta existent situada
al pati posterior d’un habitatge entre mitgeres i construcció d’una nova coberta al carrerXXXXXXXXXXXX. Condicions: 1- 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. 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 presentar: -Nomenament de coordinador de seguretat i salut i control de qualitat visat.-Nomenament constructor. 4- Per intervenció en les
façanes i/o ocupació de via pública caldrà sol·licitar la corresponent llicència. 4- Les parets
mitgeres, o les seves parts que quedin al descobert, hauran de tractar-se, en tant no es
tornin a alinear, amb acabat de façana, sens perjudici del respecte a les servituds derivades de les possibilitats d’edificació en el solar veí.
Extrem Vuitè: Bonificació 100% del IVTM per a un vehicle d’una antiguitat superior a
25 anys propietat del Sr. Javier Carrasco González.
Atès que el Sr. Javier Carrasco González ha sol·licitat a aquest Ajuntament (R.E. núm.
3020/2013, de 24 d’octubre) l’aplicació d’una bonificació del 100% de la quota de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) sobre un vehicles de la seva propietat, tenint
en compte que tenen més de vint-i-cinc anys d’antiguitat.
Atès el que disposa l’article 95,6 c) del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 5.3
de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador sobre l’IVTM, en relació a
l’aplicació de la bonificació sol·licitada;
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer: Atorgar al Sr. Javier Carrasco González una bonificació del 100% de la quota de
l’IVTM corresponent al vehicle marca Nissan Pick-up de la seva propietat matrícula
XXXXXXX.
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 Novè: Exempció sol·licitada per la Sra. Catalina Alvarez Ramallo sobre IVTM.
Atès que la Sra. Catalina Alvarez Ramallo ha sol·licitat a l'Ajuntament de Sant Pere
Pescador (R.E. 3172/2013, de 13 de novembre) la corresponent exempció en la quota de
l'Impost sobre la circulació de vehicles de tracció mecànica del vehicle de la seva propietat,
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tenint en compte que té reconegut un grau de discapacitat del 65% per part del
Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Atès que ha estat acreditada la condició establerta a l'apartat d) de l'article 5è de
l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir a la Sra. Catalina Alvarez Ramallo l'exempció de l'Impost sobre Vehicles
de Tracció mecànica del vehicle de la seva propietat: Turisme, marca Renault, model
Megane Scenic, matrícula XXXXXXXX.
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 A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES
Extrem Desè: Sol·licitud per part de L’Asociación Espanyola Contra el Càncer d’una
ajuda econòmica.
Atès que per part de l’AECC “Catalunya contra el càncer” de Girona ha estat sol·licitada al
nostre Ajuntament una col·laboració econòmica, en concepte de donatiu, per tal d’ajudarla a fer front a les despeses que comporten els seus programes d’ajuda al malalt
oncològic;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’Associació “Catalunya contra el càncer” de Girona una subvenció de
150 € (Cent cinquanta euros) per tal d’ajudar-la a fer front als seus programes d’ajuda al
malalt oncològic.
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: Informació sobre el donatiu efectuat per l’Obra Social “La Caixa”.
Des de l’Oficina de Sant Pere Pescador de l’entitat bancària Caixabank S.A. s’ha informat
a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de que l’Obra Social “La Caixa” ha realitzat un donatiu de 600 € (sis cents euros) a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per ajudar a sufragar les despeses corresponents al servei de transport adaptat que realitza la Creu Roja
per tal que les persones grans o amb necessitats puguin desplaçar-se a l’hospital de Figueres
Extrem Dotzè: Acord de concessió d’una ajuda trimestral a la Coral Juvenil Les
Veus del Fluvià per sufragar al meitat dels costos de la Coral.
Atès que la Sra. Cristina Bota Oliveras, com a Directora de la Coral Juvenil Les Veus del
Fluvià, ha sol·licitat al nostre Ajuntament (R.E. núm. 3343/2013 de 3 de desembre) que es
continuï subvencionant l’activitat extraescolar de cant coral juvenil per a alumnes del Cicle
superior de primària i d’ESO durant el curs 2013/2014, a l’igual com s’ha vingut fent
aquests darrers cursos escolars.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Atorgar un ajut econòmic mensual de 50,00 € (Cinquanta euros) a la Coral Juvenil
Les Veus del Fluvià, durant el curs escolar 2013/2014 (d’octubre a juny).
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Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Tretzè: Informació sobre la mediació realitzada pel Departament de Justícia
en relació al robatori ocorregut el passat 31 de juliol de 2013 a l’Escola Llagut.
L’ Alcalde informa que dels cinc menors que el passat dia 31 de juliol van entrar a robar a
la cuina de l’escola Llagut dos d’ells s’han acollit a un procés de mediació-reparació.
Aquest procés es va celebrar el passat dia 27 de novembre, i dos menors varen demanar
perdó pels fets succeïts i es varen comprometre a pagar la part proporcional de les despeses ocasionades a la porta d’accés a la cuina de l’escola Llagut.
Extrem Catorzè: Informació sobre la proposta realitzada pel Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya per tenir a una persona a la Brigada Municipal de serveis que realitzi treballs en benefici de la comunitat.
S’informa als assistents de la proposta efectuada pel Departament de Justícia de
Catalunya en el sentit d’acollir el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, veí de Sant Pere Pescador,
per a la realització de treballs comunitaris, substitutius de pena, al nostre Ajuntament. En
concret, la durada total d’aquests treballs ha d’ésser de 300 jornades, a raó de quatre
hores diàries.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Que el Sr.XXXXXXXXXXX, veí de Sant Pere Pescador, pugui realitzar els treballs
comunitaris substitutius de pena a la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem Quinzè: Acord de declarar deserta la convocatòria per a cobrir una
substitució de dues places interines de mitja jornada de peó per realitzar tasques de
bidell al Pavelló Poliesportiu Municipal i a l’escola Llagut.
Atès que el treballador d’aquest Ajuntament Sr. Manel Rojas Muñoz es troba de baixa per
enfermetat des del passat dia 30 de setembre.
Atès que des de l’Àrea de Personal es va creure convenient substituir aquesta baixa amb
dues places de mitja jornada, una amb una jornada de matins per a realitzar les tasques
pròpies de bidell de l’escola Llagut i un altre d’horari de tarda per a realitzar les tasques
pròpies de peó/mantenidor bidell de el Pavelló Poliesportiu Municipal.
Atès que a la Junta de Govern Local del passat dia 11 de novembre es va aprovar les
bases reguladores de la convocatòria d’un procés selectiu per a la provisió interina de
dues places interines de mitja jornada de peó per realitzar tasques de bidell al Pavelló
Poliesportiu Municipal i a l’Escola Llagut (grup E).
Atès que els dies 29 de novembre i 2 de desembre es van realitzar les entrevistes valoratives de l’experiència laboral en llocs de treball similars i els cursos de formació vinculats a
aquests llocs de treball dels candidats.
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Atès que cap dels sis candidats finalistes reuneix els requisits del punt 3 de les bases de
la convocatòria.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer:Declarar deserta la convocatòria per a cobrir una substitució de dues places
interines de mitja jornada de peó per realitzar tasques de bidell al Pavelló Poliesportiu
Municipal i a l’escola Llagut.
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 Setzè: Aprovació del conveni de Col·laboració Econòmica entre la Diputació
de Girona i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a la millora de l’eficiència
energètica del sector la Mota i cas urbà.
Atès que en sessió de Junta de Govern de data 4 de juny l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció fora de
concurrència pública per tal de sufragar les despeses corresponents als treballs per al
foment de l’estalvi, la millora en l’eficiència energètica i la reducció de la contaminació
lumínica de l’enllumenat públic en la trama urbana de Sant Pere Pescador, i per a la
implementació del servei públic mínim d’enllumenat públic al vial d’accés al veïnat de “La
Mota”.
Atès que en data 19 de novembre de 2013 la Diputació de Girona en sessió de Junta de
Govern va acordar aprovar el text d’un conveni a subscriure entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, l’objecte del qual és la col·laboració econòmica per
part de la Diputació en el projecte de millora de l’eficiència energètica del sector de La
Mota i el casc urbà per als anys 2013 i 2014.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona. i l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador per a la col·laboració econòmica per part de la Diputació en el projecte de
millora de l’eficiència energètica del sector de La Mota i el casc urbà per als anys 2013 i
2014.
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
conveni amb la Diputació de Girona.
Annex:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE SANT PERE
PESCADOR PER A LA MILLORA EN L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL SECTOR DE LA MOTA I CASC URBÀ

CN/2988

I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN:
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb el núm. de NIF P1700000A, representada pel seu president, Sr. Joan Giraut Cot, facultat per aquest
acte per la Junta de Govern núm. 858 de 19 de novembre de 2013 i assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR, amb el núm. de NIF P1718700F, representat pel seu alcalde, Sr. Jordi Martí i Deulofeu,
i assistit per la secretària-interventora acctal., Sra. Elisabeth Trias Font.
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II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Primer. Que mitjançant aquest document la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador pretenen regular la col·laboració
econòmica, per als anys 2013 i 2014, per a la millora en l'eficiència energètica del sector de la mota i del casc urbà.
Segon. Es tracta d'una millora de la contaminació lumínica, de l'eficiència energètica i estalvi en el consum i de la potència de
l'enllumenat públic, objectius que coincideixen amb els establerts en la legislació sectorial sobre la protecció del medi nocturn.
Tercer. Amb aquesta actuació es reduirà la contaminació lumínica, es protegirà el medi natural a l'entorn del municipi i es reduirà el
consum energètic i per tant es generarà estalvi.
Quart. L’alt cost que suposa aquesta actuació per al municipi fa que l’Ajuntament demani la formalització d’aquest conveni i presenti la
documentació necessària.
Cinquè. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències per a la prestació d’assistència econòmica, jurídica i tècnica, i
per l'interès públic i econòmic que suposa per al municipi, està interessada en cooperar en el finançament d’aquesta actuació.

En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents:
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte del present conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere Pescador és la participació econòmica d’aquesta segona
en la millora en l'eficiència energètic del sector de la Mota i casc urbà, amb un pressupost total de 133.028,37 euros amb l'iva inclòs de
conformitat amb la documentació presentada per l’Ajuntament.
Segon. Aportació econòmica
L’aportació de la Diputació de Girona es concreta en una subvenció de seixanta mil euros (60.000,00 €) d’acord amb el quadre adjunt:
Anualitat

Subvenció

2013

30.000,00 euros

2014

30.000,00 euros

Aquests imports representen un percentatge de finançament del 45,10 %, que es mantindrà constant en el cas de disminucions del
preu de la inversió com a conseqüència de la seva adjudicació i execució.
En aquest cas, qualsevol lliurament parcial, s’entendrà a compte de la liquidació definitiva.
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador haurà de comunicar a la Diputació la data i l’import de l’adjudicació de les obres en el cas que
s'adjudiquin.
Tercer. Justificació
La subvenció es lliurarà proporcionalment a l’import justificat de la inversió efectuada mitjançant el compte justificatiu (subv. iguals o
superiors a 60.000,00 €) (www.ddgi.cat/subvencions) juntament amb les factures originals o fotocòpies compulsades en el termini
màxim del 30 de novembre de 2014.
L’import de la subvenció concedida s’ha de reduir proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la
despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar-ne la
concessió.
La subvenció de l’any 2013 es farà efectiva amb càrrec al pressupost corporatiu d’enguany, la resta d’anualitats estaran condicionades
a l’aprovació del crèdit adient en el corresponent pressupost.

Quart. Compromís del beneficiari
L'Ajuntament de Sant Pere Pescador assumeix el compromís del finançament de la resta del cost de les obres realitzades.
Si el preu final de l’obra experimentés un increment, aquest es finançarà íntegrament per l’Ajuntament, el qual també tramitarà i
obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries.
En els cas que hi hagués un acte d’obertura i inaugurals hi serà convidat un representant de la Diputació, designat pel seu president o
per part de l’òrgan corporatiu que sigui competent. Així mateix, en tot acte de publicitat i de difusió en general, caldrà fer esment al
patrocini de la Diputació com a membre col·laborador en el finançament de l’actuació.
L’administració, ens o organisme beneficiari de la subvenció, s’haurà de coordinar amb la Diputació en una reunió prèvia en la qual es
tractaran les actuacions de caràcter protocol·lari, així com el dia, lloc i hora de l’acte inaugural.
L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports parcials que, en relació al total de l’aportació econòmica,
estiguessin pendents de percebre; amb la reserva del dret a favor de la Diputació de poder exigir el reintegrament de les quantitat que,
en relació a la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
Cinquè. Anul·lació
No justificar les despeses dintre del termini establert i amb les condicions assenyalades motivarà l’anul·lació d’ofici de la subvenció
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concedida pendent de justificar, ja sigui de la mateixa anualitat com de les següents, sens perjudici de poder iniciar el procediment de
reintegrament de la subvenció concedida, d’acord amb els termes establerts en el pacte següent.
Sisè. Reintegrament
Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels pactes previstos en aquest conveni i en els supòsits previstos
a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
El procediment per exigir el reintegrament serà el previst en el capítol II del títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Setè. Vigència
El conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la seva durada finalitzarà el 30 de novembre de 2014, sens perjudici que
perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions.
Vuitè. Pròrrogues
El beneficiari pot demanar una pròrroga abans que acabi el termini de vigència d’aquest conveni, per tal de poder justificar la despesa.
La Diputació ha d’atorgar o desestimar discrecionalment la sol·licitud, un cop valorada la petició.
Novè. Verificació i control
La Diputació es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge,
l’acompliment de l’activitat, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control financer d’aquesta subvenció es
regirà per allò establert en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 14a
del cos legal esmentat.
Desè. Normes supletòries
En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta
de normativa d’aplicació.
Onzè. Naturalesa del conveni
El conveni té naturalesa administrativa i seran competents per resoldre, en darrera instància, els conflictes i incidències que es puguin
produir, els òrgans de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la data que s’assenyalen.
Sant Pere Pescador,
Per l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
L’alcalde
Jordi Martí i Deulofeu
La secretària-interventora acctal.
Elisabeth Trias i Font

Girona,
Per la Diputació de Girona
El president
Joan Giraut Cot
El secretari general
Jordi Batllori i Nouvilas

Extrem Dissetè: Informació sobre els nous serveis que s’ofereix a la Biblioteca
Municipal.
L’Alcalde informa que des dels Serveis Educatius de l´Alt Empordà (SEAE) i les
biblioteques de l´Alt Empordà (BibliotecAE) estan treballant per elaborar un conveni de
col·laboració en el qual es recolliran els següents punts:
1) S’ha escollit un nom comú per a les biblioteques de l Alt Empordà: BibliotecAE.
Ara s’està dissenyant un logo comú per a totes les biblioteques de l´Alt Empordà.
2) A cadascuna de les biblioteques es realitzarà un taller d’escriptura creativa per a
nens de 6è de primària. Concretament a Sant Pere es durà a terme el dia
16/01/2014. Tindrà una durada de dues hores i el dirigirà l’Agnès Fort. A la pàgina
dels Serveis Educatius ja se n’està fent difusió. També des de les escoles. Les inscripcions les fan des del mateix Servei Educatiu.
3) Des dels Serveis Educatius ofereixen formació TIC, concretament d’eines Google
per al treball en xarxa.
4) Les Biblioteques formaran part del Jurat del III Premi de Narració Periodística, en
representació de les biblioteques de l´Alt Empordà seran les biblioteques de
l’Escala i la de Roses. Cada any en formaran part dues biblioteques de l´Alt Em9
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pordà diferents de les anteriors, com a representació de les biblioteques de l´Alt
Empordà.
5) S’ha creat unes fitxes en col·laboració biblioteques i instituts amb les preguntes a
realitzar i pautes a seguir per a la recerca d´informació a les biblioteques per als
treballs de recerca que els demanen als instituts.
6) S’editaran uns punts de llibre que es repartiran des de les escoles entre els diferents cicles: infantil, primària i secundària a les famílies. Un de diferenciat per a cada classe, és a dir, P3, P4, P5, Primer, Segon, etc. Identificant amb l’ajut de psicòlegs, psicopedagogs dels serveis educatius les problemàtiques existents en cada
cicle/curs com pot ser la por, la gelosia, el bulling, la drogadicció, l´anorèxia, etc i en
el punt de llibre no només es farà constar aquest ‘punt feble, problemàtica’ adreçada a l’edat del nen/a (perquè els pares en siguin més conscients) sinó a més fer-hi
constar llibres concrets, contes, recursos educatius (cd´s, dvd´s, apps,…) relacionats amb la debilitat concreta de l’edat i fer èmfasi a les famílies perquè vinguin a
consultar o agafar en préstec aquest recurs a la biblioteca del municipi. Cadascuna
de les biblioteques haurà d’invertir 200 o 250€ pels punts de llibre, més 400€ per a
la compra d’aquests material que els pares podran venir a consultar a les biblioteques. Aquests punts els hauríem de tenir enllestits per al curs vinent.
7) Implantació d´e-readers a les biblioteques de l´Alt Empordà. Aquest punt encara està per desenvolupar.
Extrem Divuitè: Acord d’adquisició de dues cistelles de basquet mòbils pel Pavelló
Municipal d’Esports.
Atès que des de l’A.M.P.A de l’Escola Llagut s’ha organitzar una activitat extraescolar de
basquet, la qual ha tingut molta acceptació entre l’alumnat.
Atès que l’A.M.P.A de l’Escola Llagut ha sol·licitat poder realitzar aquesta activitat al
Pavelló Municipal d’Esports.
Atès que des de l’Àrea d’Espots es considera que aquesta és una activitat que amplia
l’oferta esportiva municipal.
Atès que en el Pavelló Municipal d’Esports no hi ha cistelles de basquet.
Atès que s’han sol·licitat diverses ofertes a empreses especialitzades i el Coordinador
d’Esports ha informat que la que més s’adequa a les necessitats és la presentada per
l’empresa PRODIUR SPORTS S.L., amb NIF:XXXXXXXX.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Encarregar a l’empresa PRODIUR SPORTS S.L., amb NIF:XXXXXXX, un joc de
cistelles de minibasquet traslladables, per un import de 1.432,39€ (mil quatre-cents trentados euros amb trenta-nou cèntims) IVA inclòs.
Segon: Imputar la despesa a la partida 34/21202 manteniment del Pavelló Municipal
d’Esports de l’anualitat 2014.
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 Dinovè: Acord de lloguer de dos calefactors i un grup electrogen.
Atès que durant les festes de Nadal i posteriorment durant la festa de Sant Sebastià es
necessari el lloguer de calefactors i d’un grup electrogen.
Ates que dels pressupostos sol·licitats l’empresa GAM Energia S.L.U. és la que ha
presentat l’oferta més econòmica.
10
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La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Llogar del dia 14 al 31 de desembre dos calefactors per un import de 657,16 €
(sis-cents cinquanta-set euros amb setze cèntims) IVA no inclòs. Llogar del 17 al 20 de
gener de 2014 dos calefactors i un grup electrogen per un import de 344.16 € (tres-cents
quaranta-quatre euros amb setze cèntims) i 465.04 € (quatre-cents seixanta-cinc euros
amb quatre cèntims), respectivament, IVA no inclòs.
Segon: Imputar la despesa de 344,16€ IVA no inclòs a la partida 91/22601del pressupost
de despeses de l’anualitat 2014 i la de 465.04€ IVA no inclòs a la partida 338/22699 del
pressupost de despeses de l’anualitat 2014.
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 Vintè: Aprovació d’un Conveni per a la utilització en condicions preferents
de la piscina coberta municipal de Roses.
Atès que l’Ajuntament de Roses mitjançant l’empresa gestora de la piscina coberta municipal, Promoció i Desenvolupament de Roses S.L. han proposat la signatura d’un conveni
per a la utilització en condicions preferents de les instal·lacions de la piscina coberta municipal de Roses per part dels habitants de Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar el conveni entre Promoció i Desenvolupament de Roses S.L. i
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a la utilització, per part dels habitants de Sant
Pere Pescador, en condicions preferents la piscina municipal coberta de Roses.
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
conveni amb Promoció i Desenvolupament de Roses S.L.
Annex
CONVENI ENTRE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL I L’AJUNTAMENT DE
XXX PER A LA UTILITZACIÓ EN CONDICIONS PREFERENTS
DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE ROSES
Sant Pere Pescador - Roses, 18 de desembre de 2013
REUNITS:
D’una part, la Sra. Montserrat Mindan i Cortada, en qualitat de presidenta de Promoció i Desenvolupament de Roses SL amb CIF
B17748872 (carretera del Mas Oliva s/n).
D’altra part, el senyor Jordi Martí Deulofeu, alcalde - president de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador amb NIF P1718700F (carrer
Verge del Portalet, 10).
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present Conveni.
ANTECEDENTS:
L’Ajuntament XXX té la voluntat d’oferir als seus habitants la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de la piscina municipal de Roses,
amb unes condicions avantatjoses.
L’Ajuntament de Roses és propietari del 100% del capital de Promoció i Desenvolupament de Roses SL (en endavant Piscina Municipal
de Roses), empresa encarregada de la gestió i explotació de la piscina coberta municipal de Roses. Aquesta societat té com a objectiu,
entre d’altres, oferir un ventall ampli i diversificat d’activitats i serveis en l’àmbit de l’esport, el lleure i la salut.
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La Piscina Municipal de Roses té la voluntat d’oferir als habitants de Sant Pere Pescador unes condicions avantatjoses en l’ús de les
instal·lacions de la Piscina Municipal de Roses, amb l’objectiu de contribuir a la seva màxima dinamització.
CLÀUSULES:
Primera. Les condicions especials que la Piscina Municipal de Roses es compromet a oferir es recullen en els punts següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programes d’activitat aquàtica escolar per a centres de primària.
Programes d’activitat aquàtica recreativa per a casals.
Condicions especials per a la gent empadronada a Sant Pere Pescador.
Condicions especials per a les entitats esportives de Sant Pere Pescador.
Condicions especials per als clients dels establiments hotelers de Sant Pere Pescador.
Condicions especials com a col·lectiu als treballadors de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Condicions especials com a col·lectiu de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.

S’adjunta en l’annex un detall de les condicions i compromisos relacionats en aquest punt.
Segona. La Piscina Municipal de Roses es compromet a fer arribar a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador les novetats en quant a
campanyes de promoció, activitats i serveis.
Tercera. L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es compromet a difondre a través dels seus espais municipals (butlletins, revistes, web,
cartells...) les condicions especials, avantatges i serveis oferts per la Piscina Municipal de Roses als seus habitants.
Quarta. Ambdues parts es comprometen a col·laborar en un futur, si s’escau i sempre en funció de les seves possibilitats, en projectes
diversos que puguin sorgir.
Cinquena. La durada d’aquest Conveni serà d’un any, des del moment de la seva signatura, i es prorrogarà tàcitament per períodes
d’un any, a menys que una de les dues parts digui el contrari, amb un mes d’antelació a la finalització del conveni o qualsevol de les
seves pròrrogues.
Sisena. Els compromisos que assumeix la Piscina Municipal de Roses queden condicionats a allò que s’estableixi a les ordenances
fiscals que s’aproven anualment.
Llegit el document, en prova de conformitat, les parts reunides el firmen per duplicat i a un sol efecte en el lloc i la data indicats a
l’encapçalament.
Montserrat Mindan i Cortada
Presidenta
Promoció i Desenvolupament de Roses, SL

Jordi Martí i Deulofeu
Alcalde de
Sant Pere Pescador
ANNEX

1.

Programes d’activitat aquàtica escolar per a centres de primària.

L’objectiu és que els alumnes de escoles públiques de Sant Pere Pescador facin un trimestre d’activitat a la Piscina Municipal de Roses
durant l’educació primària amb continguts adaptats a l’edat i al nivell dels alumnes.
La Piscina Municipal de Roses es compromet a mantenir els preus preferents, aprovats anualment per l’Ajuntament de Roses, i a
mantenir o cercar els horaris adequats, així com les condicions de desenvolupament de l’activitat, sempre en funció del número
d’alumnes.
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es compromet a col·laborar per al desenvolupament de l’activitat, posant els recursos necessaris
a les escoles.
2. Programes d’activitat aquàtica recreativa per a casals.
La Piscina Municipal de Roses es compromet a donar cabuda als casals organitzats o promoguts per l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador i oferir unes condicions especials, d’acord amb les tarifes aprovades anualment per l’Ajuntament de Roses.
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es compromet a col·laborar per al desenvolupament de l’activitat, posant els recursos necessaris.
3. Condicions especials per a la gent empadronada a Sant Pere Pescador
La Piscina Municipal de Roses es compromet a oferir unes condicions especials d’abonament, d’acord amb les tarifes aprovades
anualment per l’Ajuntament de Roses, a les persones empadronades al municipi de Sant Pere Pescador. Aquestes condicions serien
acumulables a altres promocions i descomptes que es poguessin fer en el futur.
4. Condicions especials per a les entitats esportives de Sant Pere Pescador
La Piscina Municipal de Roses es compromet a donar cabuda a les entitats esportives del municipi de Sant Pere Pescador i oferir unes
condicions especials, d’acord amb les tarifes aprovades anualment per l’Ajuntament de Roses.
5. Condicions especials per als clients dels establiments hotelers de Sant Pere Pescador.
La Piscina Municipal de Roses es compromet a oferir als establiments hotelers del municipi de Sant Pere Pescador unes condicions
especials, d’acord amb les tarifes aprovades anualment per l’Ajuntament de Roses.
6. Condicions especials com a col·lectiu als treballadors de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
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La Piscina Municipal de Roses es compromet a oferir unes condicions especials, d’acord amb les tarifes aprovades anualment per
l’Ajuntament de Roses, per a l’abonament dels treballadors municipals, sempre que s’arribi a un número mínim de 10 inscrits, incloent
si es dóna el cas les empreses municipals.
QUOTES ENTRADA
GENERAL
Abonament Infantil (de 0 a 5 anys)
Abonament Jove (6-15 anys)
Abonament adult (16-64 anys)
Abonament gent gran (+ 65 anys) / Pensionistes
Abonament gent gran (+ 65 anys) / Pensionistes (pack familiar 2 persones)
Abonament familiar 2 membres
Abonament familiar 3 o més membres
EMPADRONATS A ROSES I MUNICIPIS AMB CONVENI

0,00 €
66,30 €
84,20 €
66,30 €
106,00 €
131,70 €
163,20 €

7. Condicions especials com a col·lectiu de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
Degut a les òptimes condicions físiques que han tenir els policies locals per al desenvolupament de les seves tasques, la Piscina
Municipal de Roses es compromet a oferir unes condicions especials per a l’abonament dels treballadors de la Policia Local, d’acord
amb les tarifes aprovades anualment per l’Ajuntament de Roses.
ANNEX
2.

Programes d’activitat aquàtica escolar per a centres de primària.

L’objectiu és que els alumnes de les escoles públiques de Sant Pere Pescador facin un trimestre d’activitat a la Piscina Municipal de
Roses durant l’educació primària amb continguts adaptats a l’edat i al nivell dels alumnes.
La Piscina Municipal de Roses es compromet a mantenir els preus preferents, aprovats anualment per l’Ajuntament de Roses, i a
mantenir o cercar els horaris adequats, així com les condicions de desenvolupament de l’activitat, sempre en funció del número
d’alumnes.
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es compromet a col·laborar per al desenvolupament de l’activitat, posant els recursos necessaris
a les escoles.
Preu activitat aquàtica escolar:
29 €/trimestre/alumne (10 sessions, educació primària)
35 €/trimestre/alumne (10 sessions, educació infantil)
2. Programes d’activitat aquàtica recreativa per a casals.
La Piscina Municipal de Roses es compromet a donar cabuda als casals organitzats o promoguts per l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador i oferir unes condicions especials, d’acord amb les tarifes aprovades anualment per l’Ajuntament de Roses.
Preu activitat Casals municipals:
2,9 €/sessió/alumne
3. Condicions especials per a la gent empadronada a Sant Pere Pescador
La Piscina Municipal de Roses es compromet a oferir unes condicions especials d’abonament, d’acord amb les tarifes aprovades
anualment per l’Ajuntament de Roses, a les persones empadronades al municipi de Sant Pere Pescador. Aquestes condicions serien
acumulables a altres promocions i descomptes que es poguessin fer en el futur.
Preus abonaments (quota entrada):
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0,00 €
53,00 €

Abonament Infantil (de 0 a 5 anys)
Abonament Jove (6-15 anys)

67,40 €
53,00 €
84,80 €
105,40 €
130,60 €

Abonament adult (16-64 anys)
Abonament gent gran (+ 65 anys) / Pensionistes
Abonament gent gran (+ 65 anys) / Pensionistes (pack familiar 2 persones)
Abonament familiar 2 membres
Abonament familiar 3 o més membres
4. Condicions especials per a les entitats esportives de Sant Pere Pescador.

La Piscina Municipal de Roses es compromet a donar cabuda a les entitats esportives del municipi de Sant Pere Pescador i oferir unes
condicions especials, d’acord amb les tarifes aprovades anualment per l’Ajuntament de Roses.
Preu activitat entitats esportives:
2,9 €/sessió/persona
5. Condicions especials per als clients dels establiments hotelers de Sant Pere Pescador.
La Piscina Municipal de Roses es compromet a oferir als establiments hotelers del municipi de Sant Pere Pescador unes condicions
especials, d’acord amb les tarifes aprovades anualment per l’Ajuntament de Roses.
Paquet entrades establiments hotelers:
121 €/30 entrades
6. Condicions especials com a col·lectiu als treballadors de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
La Piscina Municipal de Roses es compromet a oferir unes condicions especials, d’acord amb les tarifes aprovades anualment per
l’Ajuntament de Roses, per a l’abonament dels treballadors municipals, sempre que s’arribi a un número mínim de 10 inscrits, incloent
si es dóna el cas les empreses municipals.
Preu abonament adult general col·lectiu:
39,40 €/mes
7. Condicions especials com a col·lectiu de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Degut a les òptimes condicions físiques que han tenir els policies locals per al desenvolupament de les seves tasques, la Piscina
Municipal de Roses es compromet a oferir unes condicions especials per a l’abonament dels treballadors de la Policia Local, d’acord
amb les tarifes aprovades anualment per l’Ajuntament de Roses.
Preu col·lectiu Policia Local (abonament adult general):
39,40 €/mes
Tots els preus fan referència a les ordenances 2013 – Tots els preus són amb IVA inclòs.

Extrem vint-unè: 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 relacionen a continuació:
Proveïdor

Import

26/11/2013

VODAFONE

1.410,54

03/12/2013

SERMADA,S.L.: MENJAR LLAR D'INFANTS NOVEMBRE

03/12/2013

CARME VICH I PASCUAL: HONORARIS NOVEMBRE

03/12/2013

CENTRE MEDIC HOLISTIC, FACTURA NOVEMBRE

240,00

03/12/2013

FRANCISCA PRESAS QUINTA, LLOGUER C/ DELICIES

242,00

03/12/2013

SONJA ELKE HERTEL: TAIXI NOVEMBRE

180,00

04/12/2013

CEPSA: SUBMINISTRAMENT VERGE PORTALET

19,13

04/12/2013

DIBOSCH: RECOLLIDOR

39,86

04/12/2013

MATERIALS SANT PERE, VARILLES

10,70

04/12/2013

MATERIALS SANT PERE: TORLAK BRILLANT I REVANVI

18,97

04/12/2013

JOAN ANDREU FUSTER SL, TALLAR PECES PARADES

04/12/2013

MOVISTAR

304,65

04/12/2013

MOVISTAR

39,85

695,75
2.350,06

95,77
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04/12/2013

MOVISTAR

04/12/2013

EXPANSIVA SEGURETAT: COMPROVAR SIM

62,44

3,63

03/12/2013

MOVISTAR

41,80

04/12/2013

ENDESA EST. BOMBEIG CTRA. PLATJA CAN LINO, ROQUERA

77,32

04/12/2013

ENDESA, POL: 401680244 BOMB AIGUA MAS SOPES

04/12/2013

BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC

04/12/2013

ENDESA, POL: 40035551908 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

04/12/2013

ENDESA, POL: 401656635 BOMBA AIGUA C. ALBERA

04/12/2013

EXPANSIVA: QUOTA ANUAL ESCOLA

04/12/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, LLUMINARIA PARQUING LLAR
INFANTS

1.612,08

04/12/2013

ENDESA, ENLLUMEANT AV. EMPORDA

1.720,37

04/12/2013

ABISIS: PROJECTE IMPLANTACIO SEU ELECTRONICA

1.003,34

04/12/2013

CANON: MOUSE OEM LOGITECH

12,85

04/12/2013

DIBOSCH: RECANVI MOPA

82,41

04/12/2013

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT SETEMBRE I OCTUBRE

04/12/2013

CLUB NAUTIC SANT PERE, GASOLINA I DIESEL

04/12/2013

CAFETEC: 2 GARRAFES DE

04/12/2013

UNIVERSAL GAS WORKS, PAVELLO

04/12/2013

AQUALIA: AJ-CAMIO CUBA

1.138,00

04/12/2013

MULTISERVEIS CLARANA SL, RETRO

1.599,40

04/12/2013

MULTISERVEIS CLARANA SL, RETRO

145,20

04/12/2013

MULTISERVEIS CLARANA SL, REMOLC GROS

338,80

04/12/2013

FUSTES EMPORDA: PARADES NADAL

09/12/2013

BONPREU PANERA SORTEIG ENTITATS MERCAT DE NADAL

03/12/2013

DIPSALUT, PT01 LEGIONEL.LOSI NETEJA I DESINFECCIO

650,00

09/12/2013

SAIGA. REF.: TUB ESCCOLLERA, CURBA

355,67

09/12/2013

MATERIALS SANT PERE: MATERIAL VARI

24,68

09/12/2013

MATERIALS SANT PERE. CENTRE CIVIC

23,26

09/12/2013

DIARI DE GIRONA: ANUNCI CONVOC. PAVELLO

338,80

09/12/2013

INDUMENTARIA I SEGURETAT SC, POLARS

329,73

09/12/2013

FRAQUE,S.L.: MATERIAL VARI

562,99

09/12/2013

E.S.SANCHEZ MUÑOZ SA, GASOIL C

1.387,68

09/12/2013

LOOPS CLOUD COMPUTING, TELEFONS, REPETIDORS, PORT,...

1.347,01

09/12/2013

JOMAR S.A.: ALICATES, VARILLA I TOLDO

110,12

05/12/2013

JOAN ANDREU FUSTER SL, ESGLESIA, NETEJAR RAMPA

544,50

05/12/2013

JOAN ANDREU FUSTER. LLAR D'INFANTS ARREGLAR PORTA

494,16
70,92
695,98
7.795,33
421,08

669,84
3.391,44

KG

113,55
207,24

3,30
99,43

66,55

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,30 hores.

L'Alcalde president

La Secretària interventora
Accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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