Ref. 4/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 4 de març 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 11 de febrer de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany de l’ l’Acta corresponent a la sessió de la Junta
de Govern Local del dia 11 de febrer 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.
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-
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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·licitarse la corresponent autorització municipal amb una antelació mínima de 10
dies respecte a la data d’inici de l’ocupació.
Expedient núm. 11/2009.- Al Sr. Narcís Puig Masset per a la construcció
d’una tanca a la finca agrícola identificada amb el número de parcel·la 279280 del Polígon 1 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de
Sant Pere Pescador. Condicions: a) La present llicència resta condicionada a
la prèvia construcció de la caseta agrícola que fou objecte de la llicència
d’obres concedida per la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2009
(La normativa urbanística del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador únicament admet tanques en sòl no urbanitzable en el supòsit de
protecció de construccions o instal·lacions específicament autoritzades); b) La
tanca es construirà de tal manera que no agredeixi el medi rural, i es
realitzarà amb material calat, filferro o similar, amb una alçada màxima d’un
metre vuitanta centímetres (1,80 m); c) La tanca no podrà tenir cap part
inferior construïda amb obra, ni ser opaca; d) Cal aportar una fiança de 120 €
per garantir la correcta destinació de residus de construcció i enderroc,
d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; e) En el
supòsit que la tanca tingui per límit un camí públic, cal avisar als serveis
tècnics municipal per tal de marcar la situació exacte d’aquesta tanca.
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Expedient núm. 12/2009.- Al Sr. Domingo Sellart per al tancament de la
parcel·la situada al Carrer XXXXX núm. XX. Condicions: a) La tanca al carrer
tindrà una alçada màxima d’un metre vuitanta centímetres (1,80 m), es podrà
fer amb material massís fins a una cota màxima d’un metre per damunt de la
vorera o del terreny i s’acabarà amb reixes, tela metàl·lica o vegetació
d’arbust; b) Cal presentar un aval de 120 € per a la correcta destinació dels
residus de construcció i enderroc; c) Cal aportar un aval de 249 € per refer els
elements d’urbanització, en el supòsit de resultar malmesos; d) En el supòsit
d’ocupació de la via pública, cal sol·licitar la corresponent autorització
municipal, tot abonat les taxes corresponents.
Expedient núm. 13/2009.- Al Sr. Xavier Vergés per a la substitució del tub de
clavegueram a l’interior de la parcel·la situada a l’XXXXX núm. XX, per a la
pavimentació de l’entrada a la parcel·la fins a l’habitatge, per a la col·locació
d’una dutxa i d’un inodor al rentador existent. Condicions: a) Cal refer la rasa
oberta a la via pública, de tal manera que l’acabat superior de la mateixa es
faci amb asfalt en calent, ben compactat i uniforme; b) Cal presentar un aval
de 120 € per a la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc;
c) Cal aportar un aval de 249 € per refer els elements d’urbanització, en el
supòsit de resultar malmesos; d) En el supòsit d’ocupació de la via pública,
cal sol·licitar la corresponent autorització municipal, tot abonant les taxes
corresponents.
Expedient núm. 14/2009.- Al Sr. Ricardo Martí Girbent per pavimentar
l’entrada de l’habitatge situat al Carrer XXXX núm. XX. Condicions: a) Cal
presentar un aval de 120 € per a la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc; b) Cal aportar un aval de 249 € per refer els elements
d’urbanització, en el supòsit de resultar malmesos; c) En el supòsit
d’ocupació de la via pública, cal sol·licitar la corresponent autorització
municipal, tot abonant les taxes corresponents.
Expedient núm. 15/2009.- Al Sr. Xavier Soriano Cirre per tancar el porxo i
col·locar una xemeneia a l’habitatge situat al Carrer XXXXX núm. XX.
Condicions: a) La xemeneia ha de poder extreure els fums sense que
aquests retornin (alçada recomanable d’1,80 m. des de la intersecció de la
xemeneia fins al punt de sortida de fums); b) La banda oest de la xemeneia
s’ha de protegir per tal de no causar molèsties a la parcel·la veïna.
Expedient núm. 16/2009.- A la Sra. Gràcia Rodà Vilà per pintar la façana de
l’Hostal El Molí, situat a la carretera de la platja. Condicions: a) Cal aportar un
aval de 249 € per refer els elements d’urbanització, en el supòsit de resultar
malmesos; b) En el supòsit d’ocupació de la via pública, cal sol·licitar la
corresponent autorització municipal, tot abonant les taxes corresponents; c)
En el supòsit de muntar una bastida, cal passar per l’Ajuntament a omplir la
sol·licitud i abonar les taxes corresponents.
Expedient núm. 17/2009.- Al Sr. Aziz Khouya per pintar la façana de
l’immoble situat al Carrer XXXXX núm. XX. Condicions: : a) Cal aportar un
aval de 249 € per refer els elements d’urbanització, en el supòsit de resultar
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malmesos; b) En el supòsit d’ocupació de la via pública, cal sol·licitar la
corresponent autorització municipal, tot abonat les taxes corresponents; c) En
el supòsit de muntar una bastida, cal passar per l’Ajuntament a omplir la
sol·licitud i abonar les taxes corresponents.

Expedient núm. 18/2009.- A la Sra. Sívia Font Faugier per a la renovació de
la cuina i el bany de l’habitatge situat a l’XXXX núm. XX, per repassar les
goteres de la teulada i netejar-la . Condicions: a) Cal presentar un aval de
120 € per a la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc; b)
Cal aportar un aval de 249 € per refer els elements d’urbanització, en el
supòsit de resultar malmesos; c) En el supòsit d’ocupació de la via pública,
cal sol·licitar la corresponent autorització municipal, tot abonant les taxes
corresponents; d) En el supòsit de realitzar rases a la via pública, cal obtenir
el vist i plau dels serveis tècnics municipals en relació a la seva execució i als
materials d’acabat de la rasa (o vorera) a utilitzar.
Expedient núm. 20/2009.- Al Sr. Josep Bergadà Falgueras per canviar la
rajola del bany a l’XXXXX núm. XX. Condicions: a) Cal presentar un aval de
120 € per a la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc; b)
Cal aportar un aval de 249 € per refer els elements d’urbanització, en el
supòsit de resultar malmesos; c) En el supòsit d’ocupació de la via pública,
cal sol·licitar la corresponent autorització municipal, tot abonant les taxes
corresponents.

Extrem tercer.- Acord d’autorització del canvi de titularitat de
l’establiment de Bar-restaurant situat a la Plaça Major núm. 4 a favor del
Sr. Juan Martí Sastre
Atès que ha estat sol·licitat el canvi de titularitat de la llicència d’activitat del
Bar-restaurant situat a la Plaça Major núm. 4, el darrer titular del qual era la
societat Ideal, i
Atès l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic assessor municipal;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de l’establiment de Bar-restaurant situat
a la Plaça Major núm. 4, de tal manera que s’atribueixi al nou titular Sr. Juan
Martí Sastre.
Segon.- Liquidar la taxa de 82,30 € (Vuitanta-dos euros amb trenta cèntims)
corresponent al canvi de titularitat de l’esmentat establiment (art. 7, A), 1 de
l’Ordenança Fiscal núm. 5).

Extrem quart.- Concessió de la llicència d’obertura d’una perruqueria al
Carrer Girona núm. 6, baixos (Sra. Glòria Vela Guillem)
Examinada la memòria presentada, la documentació complementària, la
certificació de la compatibilitat urbanística de l’ús i els informes que obren a
l'expedient , i trobat tot conforme;

4

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Glòria Vela Guillem la llicència d’obertura
(expedient núm. 2008/16/III) d’una perruqueria situada al Carrer Girona
núm. 6 baixos de Sant Pere Pescador.
Segon.- Comunicar al titular de la llicència que, d’acord amb l’ordenança
municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats classificades del
municipi de Sant Pere Pescador, les llicències de les activitats declarades
innòcues per part de l’Ajuntament no estan sotmeses a revisió periòdica.
Tercer.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 414
€ (Quatre-cents catorze euros), d’acord amb el contingut de les tarifes
establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador.

Extrem cinquè.- Acord de declaració de caducitat de la llicència
municipal d’obres concedida a Lladó 2006, S.L. (Expedient núm.
99/2006)
Atès que, en data d’1 d’agost de 2008, per part d’aquesta Alcaldia es dictà
una resolució d’atorgament a Lladó 2006, S.L., representada pel Sr. J.
Manuel Sánchez Montero, d’un termini de quinze dies als efectes que pogués
presentar les al·legacions, documents o justificacions que estimés oportunes
en relació a la caducitat de la llicència municipal d’obres (Expedient núm.
99/2006) per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Carrer Narcís
Espriu s/núm. del nostre municipi;
Atès que, intentada la notificació d’aquesta resolució a l’interessat i no havent
estat possible, es publicà un Edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 32
de data 17 de febrer de 2009, als efectes de fer-li saber que el text íntegre de
la mateixa estava a la seva disposició a les dependències administratives
municipals durant un termini de deu dies hàbils, de conformitat amb el que
estableixen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú;
Atès que aquest Edicte ha estat exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
de Castelló d’Empúries durant el mateix termini;
Atès que, en el transcurs del referit termini, no ha estat presentada cap
al·legació, document o justificació per part de l’interessat; i
Atès el que disposa l’article 181,5 del Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de
la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la caducitat de les llicències urbanístiques;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència municipal d’obres, Expedient
núm. 99/2006, atorgada a Lladó 2006, S.L., representada pel Sr. J. Manuel
Sánchez Montero, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al
Carrer Narcís Espriu s/núm. del nostre municipi.
Segon.- Acordar l’arxiu de les actuacions corresponents a aquesta llicència.
Tercer.- 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 sisè.- Acord de declaració de caducitat de la llicència municipal
d’obres concedida a Lladó 2006, S.L. (Expedient núm. 97/2006)
Atès que, en data d’1 d’agost de 2008, per part d’aquesta Alcaldia es dictà
una resolució d’atorgament a Lladó 2006, S.L., representada pel Sr. J.
Manuel Sánchez Montero, d’un termini de quinze dies als efectes que pogués
presentar les al·legacions, documents o justificacions que estimés oportunes
en relació a la caducitat de la llicència municipal d’obres (Expedient núm.
97/2006) per a l’enderroc total de la nau (antic magatzem de productes
agrícoles) situat al Carrer Escoles núm. 10 del nostre municipi;
Atès que, intentada la notificació d’aquesta resolució a l’interessat i no havent
estat possible, es publicà un Edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 32
de data 17 de febrer de 2009, als efectes de fer-li saber que el text íntegre de
la mateixa estava a la seva disposició a les dependències administratives
municipals durant un termini de deu dies hàbils, de conformitat amb el que
estableixen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú;
Atès que aquest Edicte ha estat exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
de Castelló d’Empúries durant el mateix termini;
Atès que, en el transcurs del referit termini, no ha estat presentada cap
al·legació, document o justificació per part de l’interessat; i
Atès el que disposa l’article 181,5 del Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de
la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la caducitat de les llicències urbanístiques;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència municipal d’obres, Expedient
núm. 97/2006, atorgada a Lladó 2006, S.L., representada pel Sr. J. Manuel
Sánchez Montero, per a l’enderroc total de la nau (antic magatzem de
productes agrícoles) situat al Carrer Escoles núm. 10 del nostre municipi.
Segon.- Acordar l’arxiu de les actuacions corresponents a aquesta llicència.
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 setè.- Acord de declaració de caducitat de la llicència municipal
d’obres concedida a Lladó 2006, S.L. (Expedient núm. 98/2006)
Atès que, en data d’1 d’agost de 2008, per part d’aquesta Alcaldia es dictà
una resolució d’atorgament a Lladó 2006, S.L., representada pel Sr. J.
Manuel Sánchez Montero, d’un termini de quinze dies als efectes que pogués
presentar les al·legacions, documents o justificacions que estimés oportunes
en relació a la caducitat de la llicència municipal d’obres (Expedient núm.
98/2006) per a la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar entre
mitgeres al Carrer Escoles núm. 10 del nostre municipi;
Atès que, intentada la notificació d’aquesta resolució a l’interessat i no havent
estat possible, es publicà un Edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 32
de data 17 de febrer de 2009, als efectes de fer-li saber que el text íntegre de
la mateixa estava a la seva disposició a les dependències administratives
municipals durant un termini de deu dies hàbils, de conformitat amb el que
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estableixen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú;
Atès que aquest Edicte ha estat exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
de Castelló d’Empúries durant el mateix termini;
Atès que, en el transcurs del referit termini, no ha estat presentada cap
al·legació, document o justificació per part de l’interessat; i
Atès el que disposa l’article 181,5 del Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de
la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la caducitat de les llicències urbanístiques;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència municipal d’obres, Expedient
núm. 98/2006, atorgada a Lladó 2006, S.L., representada pel Sr. J. Manuel
Sánchez Montero, per a la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar
entre mitgeres al Carrer Escoles núm. 10 del nostre municipi.
Segon.- Acordar l’arxiu de les actuacions corresponents a aquesta llicència.
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 vuitè.- Acord de declaració de caducitat de la llicència municipal
d’obres concedida a Habitatges Mediterrània, S.L. (Expedient núm.
39/2007)
Atès que, en data d’1 d’agost de 2008, per part d’aquesta Alcaldia es dictà
una resolució d’atorgament a Habitatges Mediterrània, S.L. d’un termini de
quinze dies als efectes que pogués presentar les al·legacions, documents o
justificacions que estimés oportunes en relació a la caducitat de la llicència
municipal d’obres (Expedient núm. 39/2007) per a l’enderroc d’un habitatge
entre mitgeres situat al Carrer Nord núm. 3 del nostre municipi;
Atès que, intentada la notificació d’aquesta resolució a l’interessat i no havent
estat possible, es publicà un Edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 32
de data 17 de febrer de 2009, als efectes de fer-li saber que el text íntegre de
la mateixa estava a la seva disposició a les dependències administratives
municipals durant un termini de deu dies hàbils, de conformitat amb el que
estableixen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú;
Atès que aquest Edicte ha estat exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
d’Arbúcies durant el mateix termini;
Atès que, en el transcurs del referit termini, no ha estat presentada cap
al·legació, document o justificació per part de l’interessat; i
Atès el que disposa l’article 181,5 del Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de
la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la caducitat de les llicències urbanístiques;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència municipal d’obres, Expedient
núm. 39/2007, atorgada a Habitatges Mediterrània, S.L. per a l’enderroc d’un
habitatge entre mitgeres situat al Carrer Nord núm. 3 del nostre municipi.
Segon.- Acordar l’arxiu de les actuacions corresponents a aquesta llicència.
Tercer.- 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 novè.- Acord de declaració de caducitat de la llicència municipal
d’obres concedida a Vingut Dalmau, S.L. (Expedient núm. 4/2007)
Atès que, en data d’1 d’agost de 2008, per part d’aquesta Alcaldia es dictà
una resolució d’atorgament a Vingut Dalmau, S.L. d’un termini de quinze dies
als efectes que pogués presentar les al·legacions, documents o justificacions
que estimés oportunes en relació a la caducitat de la llicència municipal
d’obres (Expedient núm. 4/2007) per a la construcció d’un edifici plurifamiliar
d’habitatges entre mitgeres al Carrer Torroella núm. 17-19 del nostre
municipi;
Atès que, intentada la notificació d’aquesta resolució a l’interessat i no havent
estat possible, es publicà un Edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 32
de data 17 de febrer de 2009, als efectes de fer-li saber que el text íntegre de
la mateixa estava a la seva disposició a les dependències administratives
municipals durant un termini de deu dies hàbils, de conformitat amb el que
estableixen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú;
Atès que aquest Edicte ha estat exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
de Roses durant el mateix termini;
Atès que, en el transcurs del referit termini, no ha estat presentada cap
al·legació, document o justificació per part de l’interessat; i
Atès el que disposa l’article 181,5 del Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de
la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la caducitat de les llicències urbanístiques;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència municipal d’obres, Expedient
núm. 4/2007, atorgada a Vingut Dalmau, S.L. per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar d’habitatges entre mitgeres al Carrer Torroella núm. 17-19 del
nostre municipi.
Segon.- Acordar l’arxiu de les actuacions corresponents a aquesta llicència.
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 desè.- Sol·licitud del titular d’una llicència de taxi per a la
col·locació d’una senyal informativa a la parada de taxi
Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Edgar Gomis Menor (R.E. núm.
2151/2009), titular d’una llicència de taxi al nostre municipi, per tal que li sigui
assenyalada una parada de taxi i telèfon al Carrer del Mar;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar als diversos titulars de llicències de taxi del municipi la
possibilitat que es col·loqui una senyal amb la informació dels seus telèfons
de localització a l’indret que s’assenyali per part dels serveis tècnics
municipals a una part cèntrica del municipi, tot indicant-los que el cost
corresponent a la confecció i instal·lació d’aquesta senyalització anirà al seu
càrrec.
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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 onzè.- Aprovació del plec de clàusules administratives
particulars per a la contractació de les obres d’urbanització de l’entorn
del pavelló poliesportiu municipal i convocatòria del procediment
negociat amb publicitat per a la seva adjudicació
Atès que el Projecte d’urbanització i accessos al pavelló municipal de Sant
Pere Pescador, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data de
19 de gener de 2009, ha estat objecte d’informació pública (BOP núm. 20 de
data 30/1/2009) i, havent transcorregut el termini sense que hagin estat
presentades al·legacions contra el mateix, es considera definitivament
aprovat;
Atès que aquest projecte reuneix els requisits del Reial Decret-Llei 9/2008, de
28 de novembre, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 290 de data 2 de
desembre de 2008;
Atès que aquest projecte es finança amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió
Local, creat per Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, havent estat
aprovat pel Secretari d’Estat de Cooperació Territorial en data de 11 de febrer
de 2009;
Atès que aquest contracte pot adjudicar-se pel procediment negociat amb
publicitat, atès que es troba inclòs en el supòsit previst als articles 155.d) i
161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i el seu pressupost
base de licitació, exclòs l’IVA, no supera el límit del milió d’euros;
Atès que, de conformitat amb l’article 9.1 del Reial Decret-Llei 9/2008
s’aplicarà el tràmit d’urgència regulat als articles 96 i 128 de la LCSP; i
Atès que per part de la secretaria-intervenció municipal ha estat elaborat el
plec de clàusules administratives particulars que han de regular aquesta
contractació;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació de les obres d’urbanització de l’entorn del pavelló
poliesportiu municipal.
Segon.- Acordar la convocatòria del procediment negociat amb publicitat per
a l’adjudicació d’aquestes obres, de tal manera que es faci públic el
procediment de licitació mitjançant un anunci al perfil del contractant (al qual
es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web
del municipi), de conformitat amb els articles 161.2 i 126.4 de la LCSP. No
obstant aquesta publicitat, també caldrà assegurar la concurrència mitjançant
la sol·licitud d’ofertes a almenys a tres empresaris capacitats per a la
realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible.
Tercer.- 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 dotzè.- Aprovació de l’expedient de transferència de crèdit núm.
2/2009 per al pagament de les despeses corresponents a serveis socials
(Consell Comarcal)
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha notificat al nostre
Ajuntament l’increment de les quotes que se li han d’abonar anualment pel
manteniment dels serveis socials, de tal manera que es preveu un cost de
10.199,14 € per a l’any 2009;
Atès que la quantitat pressupostada per a enguany per aquest concepte és
de 6.000,00 €, per la qual cosa hi ha un dèficit pressupostari inicial de
4.199,14 €;
Atès el que disposa l’article 177 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de transferència de crèdit núm.
2/2009 d'acord amb les especificacions que es relacionen a continuació:
Transferència de crèdit:
Import: Increment de 4.199,14 € (Quatre mil cent noranta-nou euros
amb catorze cèntims), de tal manera que l’import total de la partida
sigui de 10.199,14 €.
Partida: 3/465 Serveis Socials
Finançament: Transferències de crèdit de partides del mateix capítol:
o
De la partida 41-463 Mancomunitat Serveis Control de Mosquits
la quantitat de 2.500 € (Dos mil cinc-cents euros).
o
De la partida 6-48003 Atencions Benèfiques i Assistencials la
quantitat de 1.699,14 € (Mil sis-cents noranta-nou euros amb catorze
cèntims).
Segon.- Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini vint dies als
efectes que pugui ésser examinat i presentades les reclamacions que
s’estimin oportunes.
Tercer.- Determinar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació,
l’aprovació del present acord quedi elevada a definitiva.

Extrem tretzè.- Sol·licitud del Sr. Salvador Puig Valls perquè li sigui
bonificat l’Impost municipal sobre els vehicles de tracció mecànica amb
motiu del reconeixement d’un grau de disminució
Atès que el Sr. Salvador Puig Valls ha presentat una instància a l'Ajuntament
de Sant Pere Pescador (R.E. 608/2009) a través de la qual sol·licita la
corresponent exempció en la quota de l'Impost sobre la circulació de vehicles
de tracció mecànica del vehicle de la seva propietat, tenint en compte que té
reconegut un grau xxxxxxxxxxxxxxxxxx per part de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials; i
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:
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Primer.- Concedir al Sr. Salvador Puig Valls l'exempció de l'Impost sobre
Vehicles de Tracció mecànica dels vehicles de la seva propietat: Turisme,
marca Ford, matrícula 6298FBS; i camió, marca Nissan, matrícula GI-2535AT.
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 catorzè.- Acord de subscripció al servei espublico.com en
substitució del servei El Consultor
La Junta de Govern Local, a proposta del Secretari interventor, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar amb l’entitat Auloce, S.A. la subscripció completa al
servei on-line espublico per a la gestió d’expedients, consultoria, bases de
dades de legislació i jurisprudència, i altres, en substitució del que el nostre
Ajuntament té subscrit a l’actualitat amb El Consultor.
Segon.- Aprovar la despesa de 1.392,63 € (Mil tres-cents noranta-dos euros
amb seixanta-tres cèntims) anuals corresponents a aquesta subscripció.
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 quinzè.- Acord per a la interposició d’un recurs d’alçada en
contra de la sanció per l’accident laboral succeït al mes de juliol de 2003
amb motiu de la realització de les obres de millora de la carretera
d’accés al Bon Relax
Atès que, en data 10 de febrer de 2008, ha estat notificada a aquest
Ajuntament la resolució de la Direcció General de Relacions Laborals sobre
l’acta d’infracció núm. 1129/03 GI relativa a l’expedient instruït pel servei de
qualitat de les condicions de treball, a través de la qual es confirma la
imposició a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador d’una sanció de 30.050,62 €
(Trenta mil cinquanta euros amb seixanta-dos cèntims) per l’accident laboral
succeït al mes de juliol de 2003 amb motiu de la realització de les obres de
millora de la carretera d’accés al Bon Relax; i
Atès que la notificació d’aquesta resolució atorga al nostre Ajuntament el
termini d’un mes per a la interposició d’un recurs d’alçada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Interposar un recurs d’alçada davant l’Honorable Consellera de
Treball Tingui en contra de la resolució de data 10 de febrer de 2008 de la
Direcció General de Relacions Laborals sobre l’acta d’infracció núm. 1129/03
GI, a través de la qual es confirma la imposició a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador d’una sanció de 30.050,62 € (Trenta mil cinquanta euros amb
seixanta-dos cèntims) per l’accident laboral succeït al mes de juliol de 2003
amb motiu de la realització de les obres de millora de la carretera d’accés al
Bon Relax, tot sol·licitant que, previs els tràmits legalment previstos, es dicti
resolució d’estimació d’aquest recurs i es deixi sense efecte la sanció.

11

Segon.- 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 especial, per a
la interposició del recurs.

Extrem setzè.- Acord de sol·licitud de la subvenció prevista dins del
Fons municipal de cooperació.-2009, convocat per la Diputació de
Girona
Atès que la Diputació de Girona ha efectuat l’atribució inicial per al present
exercici 2009 de les subvencions corresponents al Fons de subvencions 2009
de Cooperació Municipal , a través de la qual s’assigna al nostre Ajuntament
una subvenció de 18.000 €; i
Atès que s’estima la conveniència de sol·licitar aquesta actuació per a
l’actuació de competència municipal consistent en la neteja i reparació de
l’asfalt a diversos punts de les urbanitzacions de Sant Pere Pescador;
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, en el marc de la convocatòria del
Fons de subvencions 2009 de Cooperació Municipal, l’atorgament d’una
subvenció de 18.000 € (Divuit mil euros) per a la neteja i reparació de l’asfalt
a diversos punts de les urbanitzacions 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.

Extrem dissetè.- Sol·licitud de subvenció dins la convocatòria per
facilitar l’accés a les noves tecnologies, efectuada per l’àrea de
sistemes i tecnologies de la informació de la Diputació de Girona
Atès que des de l’Àrea de promoció econòmica i noves tecnologies de la
Diputació de Girona ha estat convocada una línia de subvencions per als
municipis de menys de 5000 habitants per facilitar l’accés a les noves
tecnologies; i
Atès que el nostre Ajuntament ha portat a terme un seguit d’actuacions per a
la millora del sistema d’informació al ciutadà i per a l’actualització dels
equipaments informàtics municipals;
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 una subvenció de 3.000 €, en el
marc de la convocatòria de subvencions per als municipis de menys de 5000
habitants per facilitar l’accés a les noves tecnologies, per ajudar al nostre
Ajuntament al pagament de les inversions portades a terme per a la millora
del sistema de còpies de seguretat dels aparells informàtics de la casa
consistorial, per a l’adquisició de maquinari informàtic i per a la configuració
del servei Perfil del contractant previst a la plana web municipal.
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 divuitè.Acord de rescissió de l’acord contractual per a
l’arrendament del local situat al Carrer Empori núm. 9 com a magatzem
municipal
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de febrer de 2009,
adoptà l’acord contractar amb l’entitat mercantil AMA 85, S.L. l’arrendament
de l’immoble de la seva propietat situat al Carrer Empori núm. 9 amb la
finalitat que fos destinat a les funcions de magatzem municipal;
Atès que, abans de la signatura del corresponent contracte, la propietat ha
efectuat una proposta diferent pel que fa a les condicions acordades
inicialment, la qual comporta un augment significatiu del preu de
l’arrendament; i
Atès que s’estima que les noves condicions proposades ja no són de l’interès
municipal;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Rescindir l’acord contractual establert amb l’entitat mercantil AMA
85, S.L. per a l’arrendament de l’immoble de la seva propietat situat al Carrer
Empori núm. 9 amb la finalitat de destinar-lo a les funcions de magatzem
municipal.
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 dinovè.- Acord per a la realització del regals per a la gent gran del
municipi amb motiu de la celebració de la diada del jubilat
Atès que el proper diumenge 7 de juny es commemora la diada de la gent
gran de Sant Pere Pescador, s’estima la conveniència, com és costum any
rera any, d’efectuar un regal als jubilats i jubilades;
Per la qual cosa, la Junta de Govern Local, a proposta de la regidora de
Cultura, Ensenyament, Joventut, Atenció a la gent gran i sanitat, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Procedir a regalar dues làmines fotogràfiques del municipi als jubilats
i jubilades de Sant Pere Pescador, amb motiu de la celebració de la diada de
la gent gran del dia 7 de juny de 2009.
Segon.- Aprovar la despesa total de 792,28 € (Set-cents noranta-dos euros
amb vint-i-vuit cèntims), IVA inclòs, per a la realització d’aquestes làmines
fotogràfiques.
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.- Acord per a la contractació de diverses actuacions
musicals per a les Nits d’estiu de 2009
Dins el programa d’actuacions Nits d’Estiu a Sant Pere Pescador 2008, es
proposa la contractació de diverses actuacions musicals; per la qual cosa
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La Junta de Govern Local, a proposta de la regidora de Turisme, Esports,
Festes, Immigració, i Serveis Socials, i amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar l’actuació de les actuacions musicals que es relacionen a
continuació per als dies i d’acord amb els preus que també s’assenyalen:
Actuació
Cobla Els Rossinyolets
Carles Bech Jazz Quartet
Grup musical Enfado

Dia
16/7/2009
30/7/2009
6/8/2009

Preu
650 €, IVA inclòs
800 € + IVA
1.500 € + IVA

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 vint-i-unè.- Acord per a l’atorgament d’una subvenció a
l’associació AFINTEC
Atès que per part del Sr. Carles Vergés Dorca, en nom i representació de
l’associació sense ànim de lucre AFINTEC, ha estat sol·licitada a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 838/2009) la concessió d’un ajut econòmic per a
l’exercici de les seves activitats, entre les quals hi ha el sufragament del cost
de la xarxa wifi del municipi;
Atesa la conveniència de donar un suport econòmic a totes aquelles entitats
culturals, esportives i cíviques del nostre municipi per tal que puguin portar a
terme adequadament els seus objectius; i
Ateses les previsions pressupostàries que té el nostre Ajuntament per a
aquesta finalitat;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’entitat AFINTEC una subvenció de 300 € (Tres-cents
euros) per tal d’ajudar-la a fer front a les despeses que comportarà la seva
activitat en el transcurs de l’anualitat de 2009.
Segon.- La subvenció es lliurarà a AFINTEC, prèvia presentació a
l’Ajuntament de còpies de les factures justificatives de la despesa portada a
terme per l’entitat durant l’anualitat 2009, fins l’import de la subvenció
atorgada.
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 vint-i-dos.- Acord per a la contractació del grup Els Montgrins per
a la Festa Major de Sant Sebastià de 2010
La Junta de Govern Local, a proposta de la regidora de Turisme, Esports,
Festes, Immigració, i Serveis Socials, i amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar l’actuació del grup Els Montgrins per al dia 20 de gener de
2010, amb motiu dels actes de celebració de la Festa de Sant Sebastià, per
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tal que actuïn a l’ofici (12 h.), interpretin tres sardanes a la Plaça (a
continuació de l’ofici), realitzin el concert de Festa Major (17,30 h.) i, tot
seguit, el ball de vetlla al centre cívic polivalent, pel preu de 6.960 €, IVA
inclòs (Sis mil nou-cents seixanta euros).
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 vint-i-tres.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a
l’arranjament dels marges dels camins municipals
Atès que per part de la Diputació de Girona ha estat convocada una línia de
subvencions per a actuacions en matèria forestal, dins la qual es preveu com
a concepte subvencionable la neteja de marges de camins rurals de titularitat
municipal; i
Atès que el nostre Ajuntament, com cada any, ha de portar a terme la neteja
d’aquests marges;
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 (Àrea de Medi Ambient i territori)
una subvenció de 7.500 € (Set mil cinc euros) per a la neteja de marges dels
camins rurals de titularitat municipal, en el marc de la convocatòria efectuada
per a la concessió d’ajuts per a actuacions en matèria forestal.
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 vint-i-quatre.- Aprovació de factures
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
xxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
HADI JALLOW, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGE GIRONA URBANISME- BARCELONA
ACTIESCOLA, LUDOTECA GENER
CORREOS Y TELEGRAFOS, FACTURACIO GENER
AL PI, FACTIRACIO TELEFONS AJUNTAMENT GENER
AITERM, MANTENIMENT AIRE CONDICIONAL CASAL MATERIAL
AITERM SL, MATERIAL MANTENIMENT CALEFACCIO ESCOLA
LITH, PAPER CARTA
DREKA SL, PINTURA PARKING+PINTURA MERCAT
JOSEP COSTA SERRADELL, REPARA DESAIGUA C JONCAR
BIGAS ASSESORIA, CONTRACTE CASANELLAS
SERSALL 95 SL, MANTENIMENT CONTENIDORS GENER
FECSA ENDESA, POL: 174048 ENLLUMENAT PL CATALUNYA
FECSA ENDESA, POL: 25439 ENLLUMENAT PL MAJOR

Import
xxxxx€
xxxxx €
xxxxx€
xxxxx €
76,50 €
100,62 €
4.413,00 €
298,41 €
510,98 €
46,42 €
19,28 €
256,24 €
2.043,92 €
2.334,56 €
54,52 €
565,87 €
676,21 €
7,19 €

15

FECSA ENDESA, POL: 213269 ENLLUMENAT LA CAPELLA
FECSA ENDESA, POL: 77507 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
FECSA ENDESA, POL: 401289471 CAMP DE FUTBOL NOU
FECSA ENDESA, POL: 400426759 JONCAR CANTONADA NORD
FECSA ENDESA, POL: 400306680 CASAL
FECSA ENDESA, POL: 181766 ENLLUMENAT PL MAJOR
FECSA ENDESA, POL: 120330 MAS SOPES
FECSA ENDESA, POL:1391 ENLLUMEANT CR GIRONA
AITERM, RECANVIS REVISIO AIRE CONDICIONAT CASAL
FUNDICIO DUCTIL BENITO, 10 PAPARERES
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550514 DISPENSARI
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550514 DISPENSARI RDSI
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF:972521053 LLAR JUBILATS
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972520535 TURISME
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972520207 SERVEIS SOCIALS
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972520326 CASALET
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550185 CASAL
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972520298 ADSL AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
TELEFONICA DE ESPAÑA, TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
EL RACO DELS CONTES, LLIBRES BIBLIOTECA
ORANGE, TELEFON BRIGADA I ALCALDE 08-01- A 07-02-09
FECSA ENDESA, POL: 171933 CONSULTORI
MONTSERRAT CLOS ROCA, IOGA FEBRER
YOLANDA CASTELLANO GARRIGA, MANTENIMENT I TONIFICACIO
MARYLL VALAISE RAYNAL, DANSA VENTRE FEBRER 09
SONJA KAUFMAN, TAICHI FEBRER 09
FECSA ENDESA, POL: 76437 MOTOR SANT ANTONI
FECSA ENDESA, POL: 75217 ENLLUMENAT CTRA CASTELLO
JAUME POCH CARBO, MATERIAL ENJARDINAMENT
FECSA ENDESA, POL: 4041429658 ENLLUMENAT BON PREU
FECSA ENDESA, POL: 401334929 ONZE SETEMBRE
FECSA ENDESA, POL: 73437 PIS 4 VENTS
GABINET TECNIC D'AUDITORIA, REVISIO PERIODICA ECONOMICA
CENTRO DOCUMENTAL MEORIA HISTORICA, FOTO LLIBRE SANT PERE
BUTA EMPORDA, DISPENSARI
HORA NOVA, COMUNICAT PREMSA AJUNTAMENT
MECCANOCAR, MATERIAL BRIGADA
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARA NISSAN
FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, QUOTA 2009
JORDI MARTI DEULOFEU, VIATGE 19-02-09 DIPUTACIÓ
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-02-2009
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-02-2009
SIST OFICINA GIRONA SA-CANON, COPIES SEGURETAT
JOAN ANDREU FUSTER, PERSIANES I MANETA ESCOLA
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PORTA ENTRADA AJUNTAMENT
JOAN ANDREU FUSTER SL, REPARA PORTA ANTIC ESCORXADOR
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA
MATERIALS SANT PERE SL, MATERIAL BRIGADA 15-02-2009

410,12 €
99,34 €
522,03 €
44,37 €
651,49 €
727,31 €
291,21 €
227,89 €
153,96 €
576,52 €
21,75 €
259,20 €
17,38 €
16,21 €
17,49 €
16,79 €
16,79 €
24,87 €
116,56 €
16,79 €
27,54 €
21,36 €
178,30 €
229,75 €
124,71 €
552,00 €
240,00 €
150,00 €
180,00 €
6,16 €
24,57 €
861,21 €
16,97 €
14,98 €
8,77 €
1.943,00 €
3,97 €
40,50 €
154,28 €
197,33 €
374,84 €
356,29 €
18,30 €
70,97 €
119,04 €
739,00 €
75,40 €
86,54 €
111,87 €
0,95 €
50,36 €
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192,90 €
19,05 €
FECSA ENDESA POL: 138214 BOMBA DEPURADORA MAS SOPES
191,25 €
FECSA ENDESA, POL: 6001995 BOMBA LA CAPELLA
11,30 €
FECSA ENDESA, POL: 164867 ENLLUMENAT C. ESCOLES
42,89 €
FECSA ENDESA, POL: 25465 FONT C. CARME
20,96 €
FECSA ENDESA, POL: 50256 CAMP FUTBOL VELL
5,96 €
FECSA ENDESA, POL: 81783 CAMP DE FUTBOL
14,53 €
FECSA ENDESA, POL: 25482 ANTIC ESCORXADOR
0,37 €
JORDI CASSUS, FOTO REGAL FESTA AVIS
46,98 €
SERVEIS 95 SL, CALEFACTOR AJUNTAMENT
38,00 €
SERVEIS 95 SL, CD AJUNTAMENT
17,01 €
MIRIAM GUSO ROCA, VIATGE FIGUERES TAULA TREBALL TURISME
11,79 €
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, 41 CONTENIDORS COMPOSTATGE 1.599,00 €
Xxxxxx €
xxxxxxxxxxx, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
232,50 €
AICHA EL HAJ, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
ALLIANZ, ASSEGURANÇA CASAL
1.402,17 €
JOSEP M CORTADA I PUIG, VIATGE GIRONA COSTES
21,25 €
AGUSTI BADOSA, VIATGE PORTS I COSTES 19-02-2009
86,12 €
CANON, IMPRESSORA SERV SOCIALS I ORDINADOR RECAPTACIO
744,72 €
MIRIAM GUSO ROCA, REGALS CARNESTOLTES I MERCAT NADAL
98,00 €
FECSA ENDESA, POL: 401425594 SERVEIS SOCIALS
44,34 €
ASCENSORS SERRA SA, MATERIAL REVISIO AJUNTAMENT
26,81 €
THOMSON REUTERS, REVISTA CUNAL SUSCRIPCIO ANUAL 2009
204,76 €
ECA, INSPECCIO ASCENSOR CENTRE CIVIC
194,58 €
CANON, PACK MANTENIMENT ANUAL 2009
2.411,64 €
RESTAURANT CA LA TERESA SL, DINAR MUSICS FESTA SANT SEBASTIA
420,00 €
RESTAURANT CA LA TERESA SL, SERVEIS SOCIALS DESEMBRE GENER
104,25 €
AQUALIA, CAMIO RATA DIA 09-02-2009URBANITZACIO AMFORA
217,68 €
HERMES COMUNICACIONS SA, ANUNCI 30È ANIVERSARI PUNT DIARI
98,60 €
ACTIESCOLA, LUDOTECA C CIVIC MES DE FEBRER
4.413,00 €
BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER MODULS CAMP FUTBOL FEBRER
1.426,80 €
CANON, REPARACIO ORDINADOR REGISTRE ENTRADA
86,36 €
FECSA ENDESA, POL: 401425594 SERVEIS SOCIALS
11,38 €
MAQUINARIA AGRICOLA JOFERCAN SL, REPARACIÓ TRACTOR
741,85 €
AERI DIGITALS SL, 100 POSTERS AIGUAMOLLS
348,00 €
CANON, COPIES SEGUERTAT AJUNTAMENT
1.090,40 €
FECSA ENDESA, POL: 163064 ENLLUMENAT CLUB NAUTIC

FECSA ENDESA, POL: 163806 BOMBA AIGUA CLUB NAUTIC

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,45 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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