Ref. 01/2014

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del 13 de gener de 2014
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 27 de desembre de 2013.
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió del dia 27 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: Informació sobre diferents pressupostos per a la poda de 30 unitats
d’eucaliptus.
Atesa la necessitat de portar a terme els treballs de poda d'una part dels eucaliptus de
l’avinguda.
Atès que el tamany d’aquests arbres és molt gran i la Brigada d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament no te les eines necessàries per a portar a terme aquest tipus de poda.
Atès que s’han sol·licitat diferents pressupostos a empreses especialistes en la realització
d’aquestes feines, i l’empresa Valentí Ferran Desbrossaments S.L., amb NIExxxxxxxxx,
ha sigut la que ha presentat un pressupost més econòmic, per un import de 4.174,50 €
(quatre mil cent setanta-quatre euros amb cinquanta cèntims) IVA inclòs, per a la
realització de la poda de 30 eucaliptus.
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 Valentí Ferran Desbrossaments S.L., amb NIExxxxxxxx, la
realització dels treballs de poda de 30 eucaliptus per un import de 4.174,50 € (quatre mil
cent setanta-quatre euros amb cinquanta cèntims) IVA inclòs, els quals seran imputats a
la partida 15/21003 Poda de l’arbrat municipal del pressupost 2014.
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 Tercer: 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 27 de desembre
de 2013.
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Extrem Quart: Acord de contractar laboralment a l’assentador municipal del mercat
amb un contracte d’obra i servei determinat.
Atès que el control i regularització del mercat municipal s’ha portat a terme des de l’any
2010 mitjançant un acord amb l’Associació de Marxants de les Comarques Gironines.
Atès que la persona de l’Associació de Marxants de les Comarques Gironines que realitzava aquesta tasca era el Sr. Benito Bracero Gallardo, el qual ha demostrat la seva eficiència en la realització de les tasques de control i regularització del mercat municipal.
Atès que des de l’Àrea de gestió de serveis econòmics s’ha informat de la conveniència
de que la persona encarregada del control sigui personal laboral de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar al Sr. Benito Bracero Gallardo, amb DNI:xxxxxxxx, com a assentador
del mercat municipal a raó de 7 hores setmanals (dimecres).
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: Acord de presentació d’al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en data 15 d’octubre de 2013 va formular
un seguit de consideracions al document d’objectius i propòsits de la modificació del Pla
director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) enviat pe la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
Atès que la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya no ha donat resposta a les consideracions realitzades pel nostre ajuntament .
Atès que en data 27 de desembre de 2013 es va publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 6529 l’edicte d’informació pública sobre la modificació del
Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels
àmbits dels sistema costaner integrats pe sectors del sòl urbanitzable delimitat sense pla
parcial aprovat (PDUSC-2).
Atès que els serveis urbanístics i jurídics han proposat cinc punts a al·legar a la
modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director
urbanístic dels àmbits dels sistema costaner integrats pe sectors del sòl urbanitzable
delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2), els quals es detallen a continuació:
“Primer: Al·legacions de caràcter general.
Les raons que segons el planificador justifiquen la present proposta de modificació es vinculen a fer possible l’adequació dels càmpings
a les exigències del planejament municipal i alhora preveure la possibilitat que puguin realitzar tasques de manteniment i fins i tot la
seva ampliació per tal d’aconseguir la seva viabilitat econòmica.
El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Sant Pere Pescador ja contempla normativa i gràficament els límits en que els
càmpings poden ampliar i, per tant, no operen aquests supòsits
Considerem que el concepte de viabilitat econòmica de la que parla la present proposta de modificació del PDUSC és un concepte
indeterminat que porta a la discrecionalitat i que caldria aclarir amb paràmetres què s’entén per viabilitat econòmica d’un establiment
(ingressos, beneficis...).
Amb la proposta formulada, el Pla director renuncia a la seva funció de referent de l’ordenació del territori en aquesta franja costanera i
se subordina a les determinacions previstes o que es puguin preveure en la planificació territorial de nivell inferior, és a dir, en el
planejament municipal i fins i tot el sectorial, raó per la qual entenem que d’aprovar-se aquesta modificació el Pla director perd bona
part del seu sentit.
Considerem que per regular l’activitat d’usos d’acampada en sòl no urbanitzable no caldria modificar el PDUSC sinó requerir als
propietaris dels càmpings l’obligatorietat de redactar els respectius Plans especials, d’acord amb allò previst en la legislació urbanística.
En tot cas, per altra banda, caldria aclarir mitjançant directrius, quines actuacions/treballs/obres es poden executar d’acord amb el que
determina la Disposició transitòria del PDUSC.
Segon: Altres al·legacions.
En el suposat cas que no fóra atès l’anterior punt hem de fer les següents consideracions respecte al document:
1.Ampliació dels usos permesos en les edificacions actuals de vinculació amb la costa afegint els usos turístics regulats per
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la Llei d’urbanisme en el règim d’usos del sòl no urbanitzable.
La proposta pretén possibilitar la implantació en edificacions obsoletes vinculades de manera directa i funcional al mar o a la costa, a
part dels usos pròpiament relacionats amb el medi rural, d’usos relacionats amb el turisme, com ara establiments hotelers, establiments
de turisme rural, activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris amb
vinculació turística (així es podran autoritzar clubs nàutics, escoles de natura, etc..), amb l’exclusió de l’hotel-apartament.
La modificació determina que, a aquests efectes, es podran rehabilitar construccions rurals en desús per acollir aquests nous usos
sempre i quan el planejament urbanístic municipal hagi inclòs aquestes construccions en el Catàleg de masies i cases rurals.
Com veiem, aquesta previsió només fa referència a construccions obsoletes o en desús i, per tant, considerem que s’està cometent
una reserva de dispensació, prohibida a l’article 11 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (inderogabilitat singular dels reglaments) i,
per tant, un greuge per a la resta de propietaris que han conservat la seva propietat en bon ús i estat.
Considerem que s’hauria d’ampliar a totes les edificacions actuals (en ús i en desús) incloses en el Catàleg de masies i cases rurals
ubicades en sòl no urbanitzable amb vinculació a la costa.
Per altra banda, també, caldria aclarir en quines condicions queden les edificacions ja incloses en els Catàlegs de masies i cases rurals
aprovats pels ajuntaments, per les quals ja es contemplen uns usos, edificabilitat i percentatge d’ampliació.
Caldria, doncs, evitar que la modificació del PDUSC contingui una reserva de dispensació o dispensa singular en aquelles edificacions
fora del Catàleg o bé dins del Catàleg com a edificacions posteriors al 1950, per les quals el Catàleg de masies i cortals de Sant Pere
Pescador, aprovat amb data 14 d’abril de 2010, ja contempla usos i paràmetres urbanístics específics.
2. S’autoritza el trasllat d’unitats d’acampada i altres construccions i instal·lacions de càmpings dins de la categoria de sòl no
urbanitzable C-PEIN en supòsits de risc i afectacions per domini públic.
La proposta planteja que la clau C-PEIN se sotmeti al règim d’usos de sòl no urbanitzable del sistema costaner 1, clau 1 (SNU-C1).
Alhora, preveu la possibilitat de traslladar unitats d’acampada i altres construccions que es troben dins de la clau C-PEIN a clau 1
(SNU-C1) .
El PGOU de Sant Pere Pescador (aprovat l’any 2001) ja preveu (normativa i gràficament) quins càmpings poden créixer en sòl no
urbanitzable i on ho poden fer.
En el cas de Sant Pere Pescador els càmpings estan dins SNU-C1, per tant, no es proposen consideracions en aquest sentit al no
resultar afectats per aquesta proposta de modificació.
3. S’autoritza el trasllat d’unitats d’acampada i altres construccions i instal·lacions pròpies dels establiments de càmpings
dins de la categoria de sòl no urbanitzable C1 en supòsits de risc i afectacions per domini públic.
El PGOU de Sant Pere Pescador ja preveu normativa i gràficament quins càmpings poden créixer en sòl no urbanitzable i on ho poden
fer. La proposta de modificació preveu la possibilitat de traslladar unitats d’acampada i d’altres construccions i instal·lacions pròpies dels
establiments de càmping que es troben dins de la clau C1, sempre terra endins, per l’afectació produïda pels supòsits de nou
atermenament en la zona de domini públic maritimoterrestre, regressió de sorres i risc d’inundabilitat.
Aquesta previsió queda vinculada a que la legislació sectorial (Pla territorial parcial de les comarques gironines i Pla especial del medi
natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà) i el planejament municipal ho permetin.
En la proposta de modificació no s’ha tingut en compte l’ordenació prevista en el planejament sectorial, és a dir, el Pla especial del medi
natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, pel que fa a usos d’acampada, en el supòsit que algun càmping ubicat en zona
SNU-C1 estigui també dins de l’àmbit d’afectació del planejament sectorial.
La proposta de modificació, en aquest sentit, elimina la restricció de creixement que suposava el PDUSC.
Considerem que la modificació del PDUSC hauria de deixar clar que qualsevol trasllat d’unitats d’acampada fora dels límits previstos
(normativa i gràficament) pel PGOU de Sant Pere Pescador com a conseqüència derivada de situacions de risc, requeriria d’una
modificació puntual del planejament municipal, que podria estar subjecte a les corresponents càrregues urbanístiques que garanteixin
un just repartiment de beneficis i càrregues per assolir l’interés públic i general.
Per a qualsevol ampliació, en paral·lel a una presumpte modificació puntual del planejament municipal s’haurien de tramitar els
corresponents Plans especials per tal de donar compliment a la disposició transitòria del PDUSC.
Com expressa la memòria de la proposta de modificació del PDUSC els càmpings són una activitat turística que representen un
important volum en l’activitat econòmica del país, raó per la qual cal buscar mecanismes i instruments que permetin la seva adequació
a les exigències del mercat i preveure el seu manteniment i fins i tot, la seva ampliació. De fet, el planejament municipal de Sant Pere
Pescador, aprovat l’any 2001 ja ho havia previst i va ser el PDUSC qui va modificar la classificació del sòl, però no així els límits on el
PGOU permet els usos d’acampada.
Ara bé, de la mateixa manera que l’Ajuntament defensa el criteri d’afavorir la competitivitat del sector del càmping, el just repartiment
dels beneficis i càrregues de l’activitat urbanística requereix que d’acord amb el que preveu l’article 4 del Decret Legislatiu 1/2010, la
comunitat, entesa aquesta , en aquest cas, com a establiments de càmpings, participi en les plusvàlues generades per l’actuació
urbanística dels particulars. Es tracta que el desenvolupament urbanístic tingui una repercussió econòmica positiva pel què fa a l’interés
públic i general del municipi.
4. S’autoritza el manteniment i/o ampliació, contínua i discontínua, dels càmpings i altres construccions i instal·lacions amb
usos turístics dins de l’àmbit del PDUSC.
La proposta de modificació preveu la possibilitat de manteniment i trasllat d’unitats d’acampada i altres instal·lacions que es troben dins
de l’àmbit del PDUSC, sigui d’una manera contínua o discontínua, quan es tracta d’un càmping de superfície reduïda.
Aquesta previsió queda vinculada a que el planejament municipal ho permeti, i ho reculli normativament i gràficament, fins a assolir el
límit necessari per garantir la viabilitat econòmica del càmping o instal·lacions amb usos turístics.
El planejament municipal de Sant Pere Pescador, aprovat l’any 2001, ja determinava les unitats d’acampada en sòl urbanitzable
sectoritzat (S.U.S) i qualsevol ampliació requeriria d’una modificació puntual del planejament municipal.
Així mateix, en la proposta de modificació no s’ha tingut en compte l’ordenació prevista en el planejament sectorial, el Pla especial del
medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, en el supòsit que algun càmping estigui dins de l’àmbit del planejament
sectorial de protecció mediambiental.
Caldria aclarir què es considera un càmping reduït, és a dir, quins paràmetres/criteris s’utilitzaran (superfície neta d’acampada, unitats
màximes d’acampada, etc.), ja que es tracta d’un concepte indeterminat, i clarificar quin registre públic es pren com a referència per
determinar el nombre d’unitats d’acampada existents, atès que actualment hi ha diferents fonts: padrons municipals, el Registre de
Turisme de la Generalitat, etc.
Com expressa la memòria de la proposta de modificació del PDUSC, els càmpings són una activitat turística que representen un
important volum en l’activitat econòmica del país i també del poble, raó per la qual cal buscar mecanismes i instruments que permetin la
seva adequació a les exigències del mercat (que és un concepte indeterminat) i preveure el seu manteniment i fins i tot, la seva
ampliació en els límits que determina el PGOU, els planejaments sectorials en matèria de medi natural i el Pla territorial parcial de les
comarques gironines.
Ara bé, el just repartiment dels beneficis i càrregues de l’activitat urbanística, requereix que, d’acord amb el que preveu l’article 4 del
Decret Legislatiu 1/2010, la comunitat participi en les plusvàlues generades per l’actuació urbanística dels particulars. Es tracta, tal i
com ja hem dit anteriorment, de cercar una repercussió econòmica positiva del desenvolupament urbanístic pel què fa a l’interés públic
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i general del municipi.
A fi i efecte de considerar que és un càmping de superfície reduïda, més enllà de saber quins paràmetres/criteris es tindran en compte
(superfície neta d’acampada, unitats màximes d’acampada, etc.), considerem que s’ha de trobar el mecanisme més adient i adequat
per disposar de les dades reals de les unitats d’acampada (u.a.) existents en cada càmping siguin quines siguin les fonts: padrons
municipals, taxa de serveis turístics de la Generalitat, etc.
5. Incloure una reserva de sòl expressa per a bosses d’aparcament a prop dels accessos a les platges del municipi per a usos
de temporada turística.
El vigent PGOU de Sant Pere Pescador, aprovat en data 06.06.2001, preveia en el sòl no urbanitzable (SNU) –veure plànol adjunt
número 1- destinar bosses qualificades com a sistemes d’aparcament (un total de 3) als accessos a les platges del municipi (que tenen
una superfície aproximada d’uns 6,5 km de longitud) –veure plànol adjunt número 2- que des del punt de vista d’ordenació i de
planificació del territori i del litoral costaner obrien la possibilitat a resoldre amb caràcter permanent una situació històrica al poble com
són els aparcaments a la sorra de les platges i l’impacte que això té sobre el medi natural (camp dunar, nidificació d’ocells i aus, etc.).
Posteriorment el Pla especial del medi natural i de protecció dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, aprovat en data 23.11.2010, va excloure
la possibilitat de disposar d’aquestes bosses d’aparcament en sòl no urbanitzable i va deixar el municipi sense espais expressament
destinats a aparcaments, sobretot pel que fa a la temporada turística i al període del Pla d’usos de les platges (de l’01/06 al 30/09). Així,
estiu rere estiu es produeix un estacionament massiu de vehicles a la sorra de les platges de Sant Pere Pescador.
Creiem que aprofitant l’avinentesa de la modificació dels PDUSC que es planteja, seria convenient que el nou redactat dels PDUSC
incorporés de manera expressa en el seu articulat l’obligatorietat de preveure una reserva de sòl destinat a sistemes d’aparcament als
accessos a les platges i d’assumir la iniciativa i la promoció immediata de la redacció d’un Pla d’ordenació de les platges de Sant Pere
Pescador, tal i com ja contempla el Pla especial del medi natural i de protecció dels Aiguamolls de l’Empordà en el seu Pla d’Actuació,
entès aquest com un instrument de planejament urbanístic adequat per proveir i dotar el municipi del sòl necessari per cobrir la
necessitat d’usos temporals de places d’aparcament durant la temporada i de garantir la correcta mobilitat i connectivitat en aquest
àmbit.”

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Presentar a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya les al·legacions a la modificació del Pla director urbanístic del
sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels àmbits dels sistema
costaner integrats pe sectors del sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat
(PDUSC-2) en base a la proposta realitzada pels servis tècnics i jurídics municipals.
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 Sisè: Acord de presentació d’al·legacions a la distribució als municipis de
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons
de Cooperació Local de Catalunya, any 2013.
Atès que en data 27 de desembre de 2013 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya la Resolució de la Vicepresidenta del Govern i Consellera de Governació i
Relacions Institucionals, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de
la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local
de Catalunya, any 2013.
Atès que segons consta a l’Annex II d’aquesta Resolució, l’import procedent del Fons de
Cooperació Local de Catalunya pel nostre municipi és de 31.017, 83 €
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que es deixi sense efectes la distribució
efectuada per la Resolució de la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i
Relacions Institucionals, GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis
de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de
Cooperació Local de Catalunya, any 2013, per causa de nul·litat de ple dret, i que es faci
una nova distribució, d’acord amb els criteris continguts a l’article 51 de la llei 1/2012, de
22 de febrer, de Pressupostos de la Generalitat.
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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Extrem Setè: Acord de contractació d’una assegurança de robatori per les
dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Atès que des dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’han estat
estudiant diferents propostes per a la contractació d’una assegurança de robatori per les
diferents dependències municipals.
Atès que la companyia d’assegurances Mapfre ha sigut la que ha presentat l’oferta que
s’adequava més a les necessitats de cobertura del consistori.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar a la companyia d’assegurances Mapfre una assegurança de robatori
que doni cobertura a totes les dependències municipals per un import bianual de
3.967,42€ (tres mil nou-cents seixanta-set euros amb quaranta-dos cèntims) impostos
inclosos.
Segon: Imputar la despesa a la partida 91/224 del pressupost de despeses de la
corporació per l’exercici 2014.
Tercer: Autoritzar a l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per la contractació de l’assegurança.
ÀREA DE GESTIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I RELACIONS CIUTADANES
Extrem Vuitè: Acord de contractació d’una nova educadora per a la Llar d’Infants
Municipal en substitució de l’Ester Castillo Viudez que es troba en situació de baixa
laboral per risc en l’embaràs.
Atès que l’educadora de la Llar d’Infants Municipal Sra. Ester Castillo Viudez es troba des
del dia 9 de gener de baixa laboral per risc en l’embaràs, amb suspensió de contracte.
Atesa la urgent necessitat de contractar una persona per a substituir la baixa per risc en
l’embaràs i posteriorment de maternitat de la treballadora de l’Ajuntament Sra. Ester
Castillo Viudez.
Atès que la Sra.Isabel Saubí Auñon és la primera candidata en la borsa de treball
d’educadores de la Llar d’Infants.
Atès el que disposa l’article 291, 3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003) pel que fa a la contractació de personal en supòsits
de màxima urgència.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer: Contractar a la Sra. Isabel Saubí Auñon, amb DNI xxxxxxxxxx com a educadora
de la Llar d’Infants Municipal de Sant Pere Pescador del dia 10 de gener fins a la
incorporació de la Sra. Ester Castillo Viudez al seu lloc de treball.
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 Novè: Aprovació de despeses.
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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

20/12/2013

xxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS

135,80

10/01/2014

E.S. SANCHEZ MUÑOZ, GASOIL VEHICLES

485,14

13/01/2014

CORREUS: FACTURACIO MES DESEMBRE

322,08

13/01/2014

MULTISERVEIS CLARANA SL, SERVEIS RETROEXCAVADORA

13/01/2014

MULTISERVEIS CLARANA, SERVEIS RETROEXCAVADORA

822,80

13/01/2014

DISSENY BARRACA: VALLA METAL.LICA MODEL FLUVIA

466,87

13/01/2014

BLINKER: MATERIAL VARI

13/01/2014

SERVICENTRE: RONSTAR

13/01/2014

SERVICENTRE:REF.: QUADRUPLE DAVANTER

13/01/2014

UNIVERSAL GAS. REF.: PAVELLO

10/01/2014

CORCOY TRANSPORTS: PATRONAT TURISME

106,00

10/01/2014

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, MANTENIMENT DESEMBRE

752,09

10/01/2014

TP SPORT: XARXES PORTERIES HANDBOL

13/01/2014

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT DEEMBRE 2013

13/01/2014

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT DESEMBRE 7 VIATGES

13/01/2014

ROMERO OLEOHIDRAULICA, ARREGLAR CAMIO GRUA

14/01/2014

SERSALL, FRANQUICIA CONTENIDOR

10/01/2014

MOVISTAR ESCOLA

10/01/2014

SERMADA SL: DINARS I BERENARS LLAR INFANTS DESEMBRE

03/01/2014

EMILI HOMS DALMAU: REIXA DESAIGUA TUB CIMENT

03/01/2014

EMILI HOMS DALMAU: PORTA REIXA ESCOLA I PANY

09/01/2014

CARME VICH PASCUAL: HONORARIS DESEMBRE

09/01/2014

DECATHLON PILOTES TORNEIG FUTBOL SALA

10/01/2014

CENTRE MEDIC HOLISTIC, MES DE DESEMBRE

10/01/2014

GESTIO ESPORT EMPORDA, ACTIVITATS FISIQUES MES DESEMBRE

08/01/2014

AMICS DE LA SARDANA, MERCAL DE NADAL 2013

09/01/2014

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, FEINES VARIES NOVEMBRE

10/01/2014

COPISTERIA ESTEVE SL, COPIES ACTIVITATS HIVERN

168,00

10/01/2014

AQUALIA: DESEMBUSSAR I REPASSAR TUBS D'AIGÜES

312,00

10/01/2014

INDUMENTARIA I SEGURETAT, S.C., JERSEIS BRIGADA

230,51

10/01/2014

CONSORCI COSTA BRAVA, LIQUIDACIO 4RT TRIMESTRE

10/01/2014

FLECA CARRERAS: FIRA DE NADAL-CAMPIONAT ESCACS

10/01/2014

VODAFONE

10/01/2014

AMPA: COL.LABORACIO AJUNTAMENT AMB LA QUINA

55,90

10/01/2014

ASSOC. JUBILATS LA RECTORIA, COL.LABORACIO AJUNTAMENT
QUINA

50,00

10/01/2014

MARIBEL OLMOS: PANERA SORTEIG ENTITATS

10/01/2014

WOLTERS KLUWER: EL CONSULTOR AJUNTAMENTS

10/01/2014

VODAFONE

10/01/2014

TUVRHEINLAND: INSPECCIO PERIODICA INSTAL.LACIONS

10/01/2014

CAUTXUS: COIXI BERLINES

1.010,46

10/01/2014

ABSIS: PROJECTE IMPLANTACIO SEU ELECT. 13 PAGAMENT

1.003,34

10/01/2014

E.S. SANCHEZ MUÑOZ, GASOIL VEHICLES

485,14

13/01/2014

CORREUS: FACTURACIO DEL MES DE DESEMBRE

322,08

13/01/2014

MULTISERVEIS CLARANA SL SERVEIS RETROEXCAVADORA

96,80

13/01/2014

MULTISERVEIS CLARANA SL SERVEIS RETROEXCAVADORA

822,80

13/01/2014

DISSENY BARRACA: VALLA METAL.LICA MODEL FLUVIA

466,87

13/01/2014

BLINKER: MATERIAL VARI

13/01/2014

SERVICENTRE: RONSTAR

13/01/2014

SERVICENTRE:REF.: QUADRUPLE DAVANTER

13/01/2014

UNIVERSAL GAS. REF.: PAVELLO

10/01/2014

CORCOY TRANSPORTS: PATRONAT DE TURISME

106,00

10/01/2014

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, MANTENIMENT DESEMBRE

752,09

10/01/2014

TP SPORT: XARXES PORTERIES HANDBOL

96,80

80,54
122,95
45,05
2.465,52

87,56
334,92
153,62
1.055,98
100,00
45,78
544,40
1.084,16
726,00
1.942,20
51,80
180,00
1.016,40
37,73
3.878,98

97,56
35,00
1.249,75

12,00
1.832,48
69,51
684,82

80,54
122,95
45,05
2.465,52

87,56
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13/01/2014

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT DESEMBRE 2013

13/01/2014

CREU ROJA: TRANSPORT ADAPTAT DESEMBRE TOTAL 7 VIATGES

334,92

13/01/2014

ROMERO OLEOHIDRAULICA, ARREGLAR CAMIO GRUA

14/01/2014

SERSALL, FRANQUICIA CONTENIDOR

10/01/2014

MOVISTAR ESCOLA

10/01/2014

SERMADA SL: DINARS I BERENARS DESEMBRE

03/01/2014

EMILI HOMS DALMAU: REIXA DESAIGUA TUB CIMENT

03/01/2014

EMILI HOMS DALMAU: PORTA REIXA ESCOLA I PANY

09/01/2014

CARME VICH PASCUAL: HONORARIS DESMBRE

09/01/2014

DECATHLON PILOTES TORNEGIG FUTBOL SALA

51,80

10/01/2014

CENTRE MEDIC HOLISTIC: MES DE DESEMBRE

180,00

10/01/2014

GESTIO ESPORT EMPORDA, ACTIVITATS FISIQUES NOVEMBRE

08/01/2014

AMICS DE LA SARDANA, MERCAT DE NADAL 2013

09/01/2014

JOSEP Mª NAVARRA XARLES, FEINES VARIES NOVEMBRE

10/01/2014

COPISTERIA ESTEVE SL, COPIES ACTIVITATS HIVERN

168,00

10/01/2014

AQUALIA: DESEMBUSSAR I REPASSAR TUBS AIGÜES

312,00

10/01/2014

INDUMENTARIA I SEGURETAT S.C.: JERSEIS

230,51

10/01/2014

CONSORCI COSTA BRAVA, LIQUIDACIO 4RT TRIMESTRE

10/01/2014

FLECA CARRERAS: FIRA DE NADAL, CAMPIONAT ESCACS

10/01/2014

VODAFONE

10/01/2014

AMPA: COL.LABORACIO AJUNTAMENT AMB LA QUINA

55,90

10/01/2014

ASSOC. JUBILATS LA RECTORIA, COL.LABORA AMB LA QUINA

50,00

10/01/2014

MARIBEL OLMOS: PANERA DEL SORTEIG DE LES ENTITATS

10/01/2014

WOLTERS KLUWER: EL CONSULTOR

10/01/2014

VODAFONE

10/01/2014

TUVRHEINLAND: INSPECCIO PERIODICA INSTAL.LACIONS

10/01/2014

CAUTXUS: COIXI BERLINES

1.010,46

10/01/2014

ABSIS: PROJECTE D'IMPLANTACIO SEU ELECTRONICA 13 PAG.

1.003,34

153,62
1.055,98
100,00
45,78
544,40
1.084,16
726,00
1.942,20

1.016,40
37,73
3.878,98

97,56
35,00
1.249,75

12,00
1.832,48
69,51
684,82

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21.30hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

La secretària Interventora accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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