Ref. 2/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 28 de gener de 2009
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Marisa
Roig Simón (Tinent d’Alcalde), Myriam Gusó Roca (Regidora).
Oient: Josep Font Olivet (regidor).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió del
dia 19 de gener de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany de l’ l’Acta corresponent a la sessió de la Junta
de Govern Local del dia 19 de gener de 2009, la qual és aprovada sense cap
mena de modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Concessió de llicències municipals d’obres
Vistos els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos pel tècnic
assessor municipal d'obres, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable
de la totalitat dels assistents, acorda concedir les llicències d'obres que es
relacionen a continuació condicionades 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.
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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 acabarles; 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·licitarse la corresponent autorització municipal amb una antelació mínima de 10
dies respecte a la data d’inici de l’ocupació.
Expedient núm. 2/2009.- Al Sr. Miquel Lluís Estany Masó per a la
segregació de dues finques de la seva propietat, situades al Carrer Nou núm.
4, de 297,26 m2 i 292,25 m2, de tal manera que se’n obtinguin tres parcel·les:
Parcel·la 1: 247,16 m2 (14,80 x 16,70 metres); Parcel·la 2: 163,66 m2 (9,80 x
16,70 metres); Parcel·la 3: 178,69 m2 (10,70 x 16,70 metres). Condició: En el
supòsit que les finques originals estiguin gravades amb càrregues o
servituds, caldrà respectar-les.
Expedient núm. 3/2009.- Al Sr. Narcís Puig Masset per refer la caseta de
motor que existeix actualment a la finca rústica assenyalada amb el número
de parcel·la 279-280 del Polígon 1 del Cadastre de Béns Immobles de
naturalesa rústica de Sant Pere Pescador. Condicions: a) Cal aportar una
fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de construcció
i enderroc, d’acord amb el que estableix l’ordenança municipal per a la gestió
de runes i terres; b) Cal avisar als serveis tècnics municipals per tal de donar
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el vist i plau a la ubicació definitiva de la caseta; c) Les dimensions màximes
de la caseta seran de 3 x 2 metres.
Extrem tercer.- Aprovació del contracte amb Juan Caneva Pérez per a
l’arrendament d’una finca amb la finalitat de destinar-la a abocador
controlat
La Junta de Govern Local, ateses les favorables condicions ofertes pel Sr.
Juan Caneva Pérez per a l’arrendament d’una part de la finca rústica de la
seva propietat situada al Camí de l’Estany amb la finalitat de destinar-la a
abocador municipal controlat, adopta el següent ACORD, amb el vot
favorable de la totalitat de la totalitat dels assistents:
Primer.- Contractar amb el Sr. Juan Caneva Pérez l’arrendament de 2.000
m2 (Dos mil metres quadrats) de la peça de terra de conreu, situada al terme
de Sant Pere Pescador i al territori conegut per Pla del Cortal Vell,
identificada amb el número de parcel·la 282 del Polígon 1 del Cadastre de
Béns Immobles de naturalesa rústica, per un termini de cinc anys, i pel preu
de cinc-cents euros (500 €) anuals, d’acord amb les següents condicions
principals:
a) La finca es destinarà a la funció d’abocador municipal controlat de
residus.
b) Un cop hagi transcorregut el termini de vigència establert entre el 2 de
març de 2009 i el 28 de febrer de 2014, el contracte es prorrogarà per
períodes anuals comptats entre l’1 de febrer i el 31 de gener de l’any
següent, excepte que s’efectuï avís de rescissió amb una antelació
mínima de dos mesos.
c) S’autoritza a l’arrendatari la col·locació al seu càrrec d’un portal,
suficientment ampli, per a l’accés al recinte tancat on s’ubicarà
l’abocador controlat. La ubicació exacte d’aquest portal serà delimitada
per la propietat conjuntament amb els serveis tècnics municipals. A la
vegada, s’autoritza a l’arrendatari per a la col·locació al seu càrrec,
dins l’esmentat recinte tancat, del número de mòduls de caràcter
desmuntable que siguin necessaris per al desenvolupament a la finca
arrendada de les funcions pròpies d’un abocador controlat.
Segon.- Paral·lelament a la subscripció d’aquest contracte, l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador renunciarà al contracte que té subscrit actualment amb
la Sra. Josefa Saló Sitjà per a l’arrendament del cobert de la seva propietat
situat a la subparcel·la 1 de la parcel·la 287 del Polígon 1 del Cadastre de
Béns Immobles de naturalesa rústica de Sant Pere Pescador, amb la finalitat
de destinar-lo a deixalleria municipal, de tal manera que es doni per finalitzat
en data de 31 d’agost de 2009, d’acord amb les condicions pactades al seu
dia.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en particular, per a
la subscripció del corresponent contracte d’arrendament amb el Sr. Juan
Caneva Pérez.

Extrem quart.- Acord per a la determinació del projecte a subvencionar a
través de la convocatòria d’ajuts del Consorci de la Costa Brava
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Atès que la Junta de Govern Local del nostre Ajuntament, en sessió de data
15 d’octubre de 2008, acordà sol·licitar al Consorci de la Costa Brava
l’atorgament de dos ajuts econòmics, un per a la realització de l’actuació de
millora de la xarxa d’aigües pluvials del Carrer Sant Sebastià, Carrer Nord i
Carrer Escoles i un altre per a la construcció d’una canonada amb alta per
alimentar el futur dipòsit d’aigua potable capçalera a la Urbanització Bon
Relax de Sant Pere Pescador, en el marc de la convocatòria per a
l’atorgament d’ajuts dins del Pla d’inversions complementàries del cicle de
l’aigua a la Costa Brava 2009-2012;
Atès que la Comissió de Govern del Consorci de la Costa Brava, en data de
16 de desembre de 2008, ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador un ajut econòmic de 200.000 € (Dos-cents mil euros) en el marc
d’aquesta convocatòria, amb la condició que es porti a terme la signatura del
Conveni-Marc on es determini l’actuació o actuacions a les quals es destini
l’ajut i la previsió de l’any de la seva realització; i
Atès que s’ha valorat la conveniència que l’esmentat ajut es destini a
l’actuació de millora de la xarxa d’aigües pluvials del Carrer Sant Sebastià,
Carrer Nord i Carrer Escoles, tenint en compte el seu caràcter prioritari, i que
es contempli la seva realització per a l’anualitat 2011;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Notificar al Consorci de la Costa Brava que l’ajut de 200.000 € (Doscents mil euros), atorgat al nostre Ajuntament en el marc del Pla d’inversions
complementàries del cicle de l’aigua a la Costa Brava 2009-2012, sigui
destinat a la realització de l’actuació de Millora de la xarxa d’aigües pluvials
del Carrer Sant Sebastià, Carrer Nord i Carrer Escoles, i que aquesta es
contempli per a l’anualitat de 2011.
Segon.- Sol·licitar al Consorci de la Costa Brava que aquestes dues
concrecions figurin al conveni a signar amb el nostre Ajuntament per a
l’acceptació, formalització i regulació de l’aportació a càrrec de la
convocatòria 2008 del Pla d’Inversions Complementàries del Cicle de l’Aigua
a la Costa Brava.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en particular, per a
la signatura de l’esmentat conveni.

Extrem cinquè.- Aprovació del Padró de l’Impost sobre els Vehicles de
Tracció Mecànica corresponent a 2009
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal de l’Impost sobre els Vehicles de
Tracció Mecànica corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2009, el qual
importa un total de 127.678,11 € (Cent vint-i-set mil sis-cents setanta-vuit
euros amb onze cèntims).
Segon.- Sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies i, si un cop
acabat el mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui
aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
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Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.

Extrem sisè.- Acord per a la renovació de la pòlissa de crèdit subscrita
amb Caixa de Girona
Atès que, d’acord amb l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per
atendre necessitats transitòries de tresoreria, cal renovar l’operació de crèdit
a curt termini que el nostre Ajuntament té subscrita amb Caixa de Girona per
un import límit de 240.000 € (Dos-cents quaranta mil euros), en compliment
de l’acord adoptat per la Comissió de Govern de data 18 de desembre de
2003 i renovat pels acords de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer
de 2005, 19 de gener de 2006 i 25 de gener de 2007, i renovat i ampliat per
acord de la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2008;
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador té el Pressupost de l’exercici
en curs aprovat inicialment;
Atès que, en relació amb l’operació de tresoreria esmentada, s’ha fet
l’oportuna adaptació i previsió a les Bases d’Execució del Pressupost segons
l’article 52 ap.1 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
essent d’aplicació l’art. 4, 1, l) de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei
30/2007, de 30 d’octubre), l’operació de crèdit no està sotmesa, per tant, a les
normes d’aquesta Llei quant a la preparació i adjudicació, essent la
concertació amb una o altra entitat facultat discrecional de l’òrgan competent,
que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte
als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i
economia de mitjans; i
Atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents,
inclosa la nova operació, no supera el 15 % dels recursos corrents liquidats
en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52 ap. 2 del Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’òrgan competent per
l’aprovació de l’operació de crèdit a curt termini és l’Alcalde de l’Ajuntament,
el qual té delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local, i
Vist l’informe del secretari Interventor relatiu a la procedència, condicions i
legalitat de l’operació a renovar;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Renovar l’operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt
termini, amb “Caixa de Girona” per un import límit de 240.000 € (Dos-cents
quaranta mil euros), que s’ha de cancel·lar en un termini màxim d’un any.
Segon.- Renovar el contracte amb l’entitat financera “Caixa de Girona”, el
qual s’adjunta a aquest acord com a part integrant del mateix, amb les
condicions financeres següents:
- crèdit màxim autoritzat: 240.000 €
- tipus d’interès i marge: L’interès serà l’EURIBOR a tres mesos, el dia
25, més un diferencial de 1,25 punts, sense arrodoniment i sense
mínim i amb revisió trimestral.
- comissió d’obertura: 0,25 %
- comissions d’estudi i de disponibilitat: 0,00 %

5

- Termini: 12 mesos
- Intervenció: Fedatari públic.
Tercer.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de
crèdit a curt termini no resta garantit específicament.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord i, en particular, per a
la signatura del corresponent document notarial.

Extrem setè.- Concessió de la titularitat d’un nínxol del Cementiri
municipal al Sr. Francisco Vilà Cortasa
Examinada la sol·licitud que es relaciona a continuació per tal d'adquirir la
titularitat del nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla
seguidament;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la persona que s'esmenta a continuació la titularitat del
nínxol del Cementiri Municipal que també es detalla:
Titular
Situació del nínxol
Josep Maria Vilà Cortasa
Nínxol XX, Pis Tercer, del
Departament XXXX
(Adquireix la titularitat del present nínxol per XXXXXXXXXXXXXXXX)
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat del nínxol
l'obligació dels seus titulars o hereus de mantenir-lo en perfecte ordre de
conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a
l'esmentada adquisició de titularitat del nínxol.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.

Extrem vuitè.- Sol·licitud de subvenció per a la realització d’activitats de
recerca, promoció i difusió de la memòria històrica
Atès que per part de la Direcció General de la Memòria Democràtica del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ha estat
convocada novament per a l’any 2009 la concessió de subvencions per a la
realització d’activitats de recerca, promoció i difusió de la memòria històrica; i
Atès que el nostre Ajuntament té la iniciativa de publicar el llibre anomenat
Quan Sant Pere es feu dir Empori.- La Guerra Civil a Sant Pere Pescador
(1936-1939), el qual s’integraria amb el número 2 dins la col·lecció de
Quaderns de Sant Pere;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de la Memòria Democràtica de la
Generalitat de Catalunya una subvenció de 2.000 € (Dos mil euros) per a
l’edició del llibre anomenat Quan Sant Pere es feu dir Empori.- La Guerra
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Civil a Sant Pere Pescador (1936-1939), en el marc de la convocatòria de
subvencions per a la realització d’activitats de recerca, promoció i difusió de
la memòria històrica, anualitat 2009.
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 novè.- Acord d’acceptació de la subvenció atorgada per la
Diputació de Girona en el marc dels Plans Locals de Joventut
Atès que el President de la Diputació de Girona, en data 1 de desembre de
2008, ha acordat concedir al nostre Ajuntament una subvenció de 1.600 € en
suport al Pla Local de Joventut, en el marc del conveni específic subscrit en
col·laboració amb la Secretaria General de Joventut; i
Atès que correspon adoptar l’acord d’acceptació de l’esmentat ajut;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.600 € (Mil sis-cents euros) concedida per
la Diputació de Girona per ajudar al nostre Ajuntament en la implantació del
Pla Local de Joventut.
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 desè.- Aprovació de les bases del concurs de dibuix per al cartell
de Carnestoltes 2009
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar les bases del concurs de dibuix per a la determinació del
cartell del Carnestoltes 2009, destinat als alumnes de cicle mitjà i superior del
CEIP Llagut de Sant Pere Pescador.
Segon.- Convocar el concurs de dibuix, d’acord amb les esmentades bases,
tot fixant la data límit del 13 de febrer d’enguany, a les 14 hores, per a la
inscripció i lliurament dels treballs.
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 onzè.- 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/Concepte
XXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS

Import
XXXX€
XXXX €
XXXX€
XXXX€
XXXX€
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XXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, 4t TRIMESTRE ABOCADOR
CONSORCI COSTA BRAVA, DESPESES 4T TRIMESTRE
EASYBIKES SK, SPINING CENTRE CIVIC 11 ALUMNES
ORANGE, TELEFON BRIGADA-ALCALDE 08-12 A 07-01-2009
JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGE CONSORCI I GOVERNACIO
FECSA ENDESA, POL: 400687360 ENLLUMENAT MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 1391 ENLLUMENAT C GIRONA
FECSA ENDESA, PÒL: 66963 ENLLUMENAT CTRA PLATJA
FECSA ENDES, POL: 120331 ENLLUMENAT MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 181766 ENLLUMENAT PL MAJOR
FECSA ENDEA, POL: 77507 ENLLUMENAT CTRA CASTELLÓ
FECSA ENDESA, POL: 25439 FONT PL MAJOR
FECSA ENDESA, POL: 120330 ENLLUMEANT MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL: 400426759 MAR CANTONADA NORD
FECSA ENDESA, POL: 213269 ENLLUMENAT LA CAPELLA
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA VIDRE I FINESTRE CENTRE CIVIC
JOAN ANDREU FUSTER SL, TAPAR VIDRE PROVISIONAL CC
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PANY CAOELLA CEMENTIRI
JORDI MARTI DEULOFEU, DIPUTACIO I CERVIA DE TER
ORONA, MANTENIMENT 1R TRIM ASCENSOR CASAL
COFRE CAVALGATA REIS
FECSA ENDESA, POL: 1199278 BOMBA MAS SOPES
SERAFINA RIGAU ISERN, RECAPTACIO MUNICIPAL 4T TRIMESTRE
REGISTRE DE LA PROPIETAT DE FIGUERES, SERVEI BUSQUES
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-01-09
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-01-09
MATERIALS SANT PERE SL, LLOGUER ALTERNADORS LLUMS NADAL
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-01-09
DAMARET, MATERIAL REIS 2009
LIDO CENTER, PARTIT FUTBOL DONES 2007
IMATGE I SO, LLOGUER EQUIPS SO REIS LLAR DE JUBILATS...
BAYER HERMANOS, LA ADMINISTACIO PRACTICA
ELS FOGONS DE LA PLAÇA, 7 MENUS REIS
JOSE DE MIGUEL GONZALEZ EXTRES C. DR NACIS DE CIURANA
JAQUELINE MONNIER, LLOGUER PARKING PLATJA 2009
AGENCIA CATALANA CERTIFICACIÓ, SIGNATURA DIGITAL SECRETARI
MANCOMUNITAT CONTROL MOSQUITS, QUOTA 2009
GENERAL GARDEN SL, ENJARDINAMENT ZONES VERDES
CAPELLA BALLBE SL, FRA 30% HONORARIS ESTUDI DES. LOCAL

XXXX €
XXXX €
360,00 €
14.952,51 €
121,95 €
716,00 €
239,60 €
36,00 €
104,21 €
302,33 €
562,57 €
857,83 €
1.073,00 €
135,98 €
8,32 €
405,63 €
60,37 €
575,64 €
256,73 €
59,19 €
118,27 €
32,59 €
517,89 €
9,80 €
201,83 €
5.365,44 €
54,66 €
207,44 €
24,65 €
233,19 €
59,06 €
350,90 €
110,00 €
2.497,48 €
290,00 €
63,00 €
514,31 €
1.723,80 €
28,00 €
23.657,40 €
22.187,10 €
4.176,00 €

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

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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