Ref. 23/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 27 de desembre de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 19 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, Marina Barceló Fàbrega.
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem Primer: Lectura i aprovació del esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
del dia 9 de desembre de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 9 de desembre de
2013, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents
ÀREA DE GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Extrem Segon: Aprovació del pressupost per l’adquisició de focs artificials pel dia 5
de gener de 2014.
La Junta de Govern Local, vista el pressupost presentat, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Encomanar a l’empresa Pirotècnica Sant Roc els focs artificials per a amenitzar la
cavalcada dels Reis, el proper dia 5 de gener de 2014, pel preu de 900 € (Nou-cents
euros), IVA inclòs.
Segon: Imputar aquesta depesa a la partida 45/22611 del pressupost de despeses de
l’exercici econòmic 2014.
Tercer: Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem Tercer: Aprovació de la sol·licitud d’autorització de l’ocupació per a l’any
2014 corresponent a la distribució de serveis i usos de temporada a les platges de
Sant Pere Pescador.
Atès que en sessió de Junta de Govern de 27 de març de 2012 es va aprovar el Pla
d'usos, instal·lacions i serveis de la platja del terme municipal de Sant Pere Pescador
corresponent a les temporades estiuenques de les anualitats 2012 a 2016.
Atès que en data 6 de juny e 2012 la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme va aprovar la distribució dels serveis de temporada a les platges i mar
territorial per al període comprès entre els anys 2012 i 2016.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han elaborat un informe que recull les modificacions a proposar sobre la Resolució d’autorització per l’any 2014 de l’ocupació corresponent
a la distribució dels serveis de temporada aprovada per al període 2012-2016 en zona de
domini maritimoterrestre i en zona de servitud de protecció del terme municipal de Sant
Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
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Primer: Aprovar les modificacions de l’ocupació corresponent a la distribució dels serveis
de temporada aprovada per al període 2012-2016, per a l’any 2014.
Segon: Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme.
Tercer: Autoritzar l’alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem Quart: Aprovació de les al·legacions corresponents per sol·licitar un canvi
d’anualitat dels projectes aprovats en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) per al període 2013-2017.
Atès que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió de 19 de desembre
de 2013, acordà aprovar inicialment la planificació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2013-2017.
Atès que aquest acord estableix per al nostre Ajuntament la planificació següent:
Any Títol de l’actuació
2016 Construcció d’un Magatzem
Municipal per als Serveis Municipals

Subvenció
145.868,34 € Programa d’inversió
75.000,00 € Diputació de Girona

Atès que aquesta planificació inicial s’ha sotmès al tràmit d’informació pública de
l’endemà de la publicació en el DOGC fins al dia 31 de gener de 2014, als efectes del seu
examen i, si s’escau, per a la presentació d’al·legacions.
Atès que s’estima la conveniència de presentar, dins l’esmentat període d’exposició
pública, les al·legacions següents:
Construcció d’un Magatzem Municipal per als Serveis Municipals: Sol·licitud de canvi
d’anualitat, de tal manera que s’inclogui per a l’any 2015.
Atès el que disposa el Decret 155/2012, de 20 de novembre, modificat pel Decret
206/2013, de 30 de juliol.
La Junta de Govern Local amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Presentar les següents al·legacions a la proposta de planificació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2017, aprovada per la Comissió de
Cooperació Local de Catalunya en la sessió de 19 de desembre de 2013.
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 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 9 de desembre de
2013.
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Extrem Sisè: 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.
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
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autorització municipal amb una antelació mínima de 10 dies respecte a la data d’inici de
l’ocupació.
Expedient núm. 116/2013: A Càmping Les Dunes S.A. per a remodelació integral de
l’edifici destinat a bar del càmping Las Dunas, aquest edifici es roba situat al costat de la
piscina i del restaurant actual. 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, mentre el Pla General de Sant Pere Pescador 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. 2- Cal presentar un aval de 3.007,29€ 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. 3-En el supòsit de que les obres a realitzar siguin superiors a les sol·licitades, cal venir a complementar la llicència d'obres. 4-Cal presentar el projecte executiu visat abans d’iniciar les obres, així com l’assumeix del tècnic i la coordinació
de seguretat i salut i control de qualitat.
Expedient núm. 117/2013: A Càmping Car S.A. per substituir la planta on s’ubiquen des de
del 1998 els dipòsits de gas propà per una planta de dipòsit de gas liquat, situada a l’est
del càmping a l’altre costat de carretera, en zona d’ampliació del càmping. Condicions: 1Cal 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. 2- Abans d’iniciar les obres caldrà aportar assumeix de coordinació
de seguretat i salut signat. 3- Una vegada finalitzades les obres cal aportar a l’Ajuntament:
certificat final d’instal·lació i revisió per una ECA, juntament amb els impresos GC-IRG1,
GC-IRG2 i GC-IRG3. 4- Justificar que el proper control de EMAS s’inclogui el nou dipòsit
de gas natural líquid (GNL) amb una capacitat de 59,9 m3, i aportar acta de control.
Extrem Setè: Acord d’informació pública de l’activitat de lleure docent permanent en
sòl no urbanitzable, promoguda per AR POCH BOSCH SERVEIS S.L.
Atès que la Sra. Susanna Bosch, en representació d’AR POCH BOSCH SERVEIS S.L. ha
sol·licitat la implantació d’una activitat de lleure docent permanent en sòl no urbanitzable
zona 9.
Atès que el procediment per obtenir la citada aprovació de l’activitat es regula per l’article
48 i 57 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Atès que el projecte inclou la justificació específica de la finalitat del projecte.
Atès els articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, i 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Segon: Autoritzar l'Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem Vuitè: Comunicació d’un habitatge d’ús turístic per part del Sr. Juan Gutiérrez Muñoz.
Atès que el Sr. Juan Gutiérrez Muñoz, amb DNI xxxxxxxxx, ha comunicat a aquest
Ajuntament que és propietari d’un habitatge situat a l’Avinguda Olot, núm. 2, el qual és
cedit a tercers de forma reiterada per estades temporals de màxim tres mesos, per la qual
cosa és considerat habitatge d’ús turístic.
Atès que l’activitat no es troba compresa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA), i segons la documentació presentada es
considera que l’activitat és innòcua.
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha informat favorablement l’activitat, pel que fa a la
documentació presentada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es dóna per assabentat que el Sr. Juan
Gutiérrez Muñoz, ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que l’habitatge
situat a l’Avinguda Olot núm. 2, és habitatge d’ús turístic.
Segon: Remetre la informació corresponent de l’habitatge d’ús turístic a la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Tercer: Notificar a l’interessada el present acord.
Extrem Novè: Propostes de baixa de rebuts de recaptació per prescripció.
Atès el llistat núm. 17/2013 de propostes de Baixes de rebuts per prescripció.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer: Donar de baixa els rebuts relacionats al Llistat núm. 17/2013 pels Serveis de
Tresoreria Municipal, el qual importa un total de 82.724,73€ (vuitanta-dos mil set-cents
vint-i-quatre euros amb setanta-tres cèntims) d'acord amb les circumstàncies que consten
especificades per a cadascun dels rebuts.
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 Desè: Propostes de baixa de rebuts de recaptació de l’anualitat 2013.
Atès el llistat núm. 18/2013 de propostes de Baixes de diversos rebuts municipals
motivada per l'estimació de reclamacions, per canvis de domicili, baixes de vehicles a la
Prefectura Provincial de Transit, per canvis de titularitat dels immobles, o per existència
d'errors.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acorda:
Primer: Donar de baixa els rebuts relacionats al Llistat núm. 18/2013 pels Serveis de
Tresoreria Municipal, el qual importa un total de 27.393,16 € (vint-i-set mil tres-cents
noranta-tres euros amb setze cèntims) d'acord amb les circumstàncies que consten
especificades per a cadascun dels rebuts.
Segon: Autoritzar l'alcalde president perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
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ÀREA DE GESTIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Extrem Onzè: Aprovació de les depeses corresponents a la Festa de Sant Sebastià
2014.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Contractar les següents actuacions i serveis per la festa de Sant Sebastià 2014:
DATA
18/01/2014
18/01/2014
19/01/2014
20/01/2014
20/01/2014

GRUP
QUE TAL QUE TAL QUARTET
MITJA NIT
ELS ROSSINYOLETS
SELVATANA
SELVATANA
TOTAL

PREU
1.815,00 €
4.114,00 €
750,00 €
6.050,00 €
1.000,00 €
13.729,00 €

Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem Dotzè: Aprovació de la despesa corresponent a l’organització de la disco
mòbil per a la festa de Cap d’Any.
La Junta de Govern Local, vista el pressupost presentat, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer: Encomanar a Imatge i So- Josep Maria Barceló Costa, amb DNI xxxxxxxxx, la
disco mòbil de la festa de Cap d’Any per un import total de 1.500 € (mil cinc-cents euros)
IVA no inclòs.
Segon: Imputar aquesta depesa a la partida 45/22611 del pressupost de despeses de
l’exercici econòmic 2014.
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: Acord de sol·licitud a la Diputació de Girona d’un canvi de
percentatge de finançament de la subvenció per a la millora de l’eficiència
energètica del sector de la Mota i casc urbà.
Atès que en data 4 de juny la Junta de Govern Local va aprovar sol·licitar a la Diputació de
Girona una subvenció fora de concurrència pública per tal de sufragar les despeses corresponents al projecte per a la millora de l’eficiència energètica del sector de la Mota i el
casc urbà.
Atès que en data 4 de juny de 2013 la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona va
aprovar concedir a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador una subvenció de 60.000 euros,
els quals representen un percentatge de finançament del 45,10%, percentatge que es
mantindrà constant en el cas de disminució del preu de la inversió realitzada per
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
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següent acorda:
Primer: Sol·licitar a la Diputació de Girona un 90% de percentatge de finançament, amb un
import màxim de subvenció de 60.000 euros.
Segon: Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem Catorzè: Informació sobre la baixa per maternitat i sol·licitud de la reducció
de l’horari laboral amb la finalitat de tenir cura del fill de la treballador Sra. Eva
Pibernat Barragan.
Atès que la Sra. Eva Pibernat Barragan, dinamitzadora cultural/turística d’aquest
Ajuntament, acaba la baixa per maternitat el proper dia 16 de gener de 2014.
Atès que la treballadora ha sol·licitat la compactació de l’hora diària de lactància, la qual
cosa implica que el període del 17 de gener al 25 de febrer del 2014 correspondrà a
aquesta compactació per a lactància.
Atès que la Sra. Eva Pibernat Barragan no havia gaudit de les vacances corresponents a
l’anualitat 2013, i sol·licita poder gaudir de 22 dies hàbil de vacances a partir del 26 de
febrer, la qual cosa implica que finalitzarà el període de vacances 2013, el dia 27 de març
de 2014.
Atès que la Sra. Eva Pibernat Barragan també ha sol·licitat la reducció d’un terç de la seva
jornada de treball amb la finalitat de tenir cura del seu fill menor de sis anys.
Atès el que disposa per a aquests supòsits l’article 26 de la Llei 8/2006, de mesures de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
Administracions Públiques de Catalunya;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Concedir a la Sra. Eva Pibernat Barragan la compactació de l’hora diària de
lactància del 17 de gener al 25 de febrer de 2014, i la reducció d’un terç de la seva
jornada laboral, amb la percepció del 80% de la retribució, per tal que pugui tenir cura del
seu fill menor de sis anys. L’inici d’aquesta reducció tindrà lloc el proper 31 de març i es
perllongarà fins que el fill de la Sra. Pibernat compleixi l’edat de sis anys, sempre que
l’interessada no hi renunciï amb anterioritat.
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 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
13/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013

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

IMPORT
783,2
144,5
150,75
375,86
52,57
12,9
34,2
32,25
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10/12/2013

ENDESA, POL: 401656654 ONZE DE SETEMBRE CAMP DE FUTBOL

10/12/2013

ENDESA, POL: 401799444 PAVELLO

10/12/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES: CONTRACTE MANTENIMENT NOVEMBRE

752,09

10/12/2013

ARIDS CURANTA: FORMIGO ESCULLERA CORBA LES DUNES

319,44

10/12/2013

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT MES DE NOVEMBRE

334,92

10/12/2013

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT NOVEMBRE 12 VIATGES

263,34

10/12/2013

FERRETERIA CATALONIA, S.A. FAMELLA I ESPARREC

7,32

10/12/2013

EMILIANA: TIRA RIFA LLUMINETAS MERCAT NADATL

4,94

10/12/2013

COPI OLOT: REPARACIO FAX DISPENSARI

43,56

10/12/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES NEGRES AR-M351U

42,31

11/12/2013

COPI OLOT: MATERIAL VARI

91,97

11/12/2013

COPI OLT: FOTOCOPIES NEGRES

16,95

11/12/2013

COPI OLOT: FOTOCOPIES COLOR

255,38

12/12/2013

JAUME ISACH SALA: REPARACIO FORN TORRAR CASTANYES

215,38

12/12/2013

SERSALL: SERVEI DE RECOLLIDA ESTRIS

12/12/2013

SERSALL: SERVEI MENSUA NETEJA

12/12/2013

SERSALL: SERVEI RECOLLIDA AMB POP

555,90

12/12/2013

SERSALL: TAXES JARDINERIA

744,46

12/12/2013

SERSALL: VIATGE MULTILIFT CAIXA

186,01

12/12/2013

TEXTIL GALLEGO: CONFECCIO 18 TOLDOS AMB BETES

818,00

12/12/2013

IDEF ADVOCATS: ASSESSORAMENT MES OCTUBRE

1.089,00

12/12/2013

GESTIO ESPORT EMPORDA MES DE NOVEMBRE

1.355,20

16/12/2013

FERRER&OJEDA, ACCIDENTS ALUMNES LLAR INFANTS

17/12/2013

MOVISTAR DISPENSARI

94,60

17/12/2013

ENDESA, POL: 40034121014 ENLLUMENAT C. GIRONA

99,50

17/12/2013

ENDESA, POL: 401663807 ENLLUMENAT PROVENÇA

813,99

17/12/2013

ENDESA, POL. 401656673 AJUNTAMENT

549,44

17/12/2013

ENDESA, POL: 40042451956 LLAR INFANTS

472,06

17/12/2013

ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA

940,40

17/12/2013

ENDESA, POL: 40034399278 ENLLUMENAT JONCAR CANTONADA
NORD

207,55

17/12/2013

MOVISTAR AJUNTAMENT

194,19

17/12/2013

MOVISTAR

17/12/2013

MOVISTAR LLAR INFANTS

103,70

17/12/2013

MOVISTAR CASAL D'AVIS

106,87

17/12/2013

MOVISTAR CASAL

106,46

17/12/2013

JOSEP BARDERA TREBALLS PINTURA

484,00

17/12/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, TREBALLS VARIS OCTUBRE

17/12/2013

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, FACTURA SAT REELVI PAVELLO

697,61

16/12/2013

ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA

945,55

16/12/2013

ENDESA, POL: 40035353640 FONT PL MAJOR

16/12/2013

ENDESA, POL: 40034300494 ENLLUMENAT MAS SOPES

16/12/2013

ENDESA, POL: 401796160 ENLLUMENAT PL MAJOR

16/12/2013

ENDESA, POL: 401659957 MOTRO AV EMPORDA

935,91

16/12/2013

ENDESA, POL: 401659957 MOTOR AV EMPORDA

959,56

16/12/2013

ENDESA, POL: 401656692 CENTRE CIVIC

434,45

16/12/2013

ENDESA, POL: 401680206 ESCOLA PISTA I MODULS

AJUNTAMENT

828,11
1.355,61

537,66
15.835,94

255,97

89,11

5.313,75

10,02
208,13
1.015,37

1.009,12
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Ref. 23/2013

16/12/2013

ENDESA, POL: 401656688 CASAL

877,18

16/12/2013

ENDESA, POL: 401656641 ESTACIO BOMBEIG CTRA CASTELLO

281,33

16/12/2013

ENDESA, POL: 401656669 ENLLUMENAT PL CATALUNYA

16/12/2013

JOAN GALI COSTAL: TRASNPORTAR COTXES

242,00

16/12/2013

LITH GRAFIQUES: 500 TRIPTICS MERCAT NADAL

424,71

16/12/2013

FILS I AGULLES: CORTIENS DE LES PARADA NADAL

131,65

16/12/2013

MILORD DE EVENTOS: ATRACCIONS MERCAT NADAL

450,12

16/12/2013

CORREOS: FACTURACIO MES NOVEMBRE

260,02

16/12/2013

CANON: DISC DUR

10/12/2013

ARIDS CURANTA: ESCULLERAQ CORBA LES DUNES

277,09

19/12/2013

SERVICENTRE: MATERIAL VARI

259,85

19/12/2013

SAIGA; CLAVAR PALS FLORENTI GAYOLA

544,50

19/12/2013

ASSOC. MARX. COMARQUES GIRONIENS 4T TR

17/12/2013

MOVISTAR, ASCENSOR CASAL

19/12/2013

DAVID SANGLAS, DESPESES BRIGADA

19/12/2013

CONSELLC COMARCAL, ABOCADOR MES NOVEMBRE

20/12/2013

MATERIALS SANT PERE: MATERIAL PER FIXAR SENYALS

20/12/2013

ENDESA, POL: 40034300509 ENLLUMENAT MAS SOPES

540,17

20/12/2013

ENDESA, POL: 40034121051 ENLLUMENAT CTRA PLATJA

427,01

20/12/2013

LLUIS PORT, POLOS OFICINA TURISME

105,27

1.061,36

97,13

1.393,20
18,12
50,24
5.304,15
30,54

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.30hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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