Ref. 9/2009

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 5 de maig 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 22 d’abril de 2009
Es dóna lectura a l’esborrany de l’ l’Acta corresponent a la sessió de la Junta
de Govern Local del dia 22 d’abril 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. 23/2009.- A Càmping Car, S.A. per a la instal·lació de trenta
(30) mòbil-homes a l’espai que ocupen cinquanta parcel·les situades a la
zona sud del càmping, al costat del sanitari núm. 8, d’acord amb la
documentació presentada. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per
garantir la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord
amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar
un aval de 3.000 € per garantir que es refaran els elements d’urbanització
que puguin resultar malmesos per les obres; c) Cal obtenir el vist-i-plau de
Fecsa-Endesa pel que fa a l’afectació de les línies elèctriques; d) Cal avisar
als serveis tècnics municipals a l’inici i a la finalització de les obres; e) Per al
càlcul del corresponent impost sobre les construccions, instal·lacions i obres i
de la corresponent taxa per a la tramitació de la present llicència, es tindrà en
compte un pressupost de 9.000 € per a cada mòbil-home.
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Expedient núm. 24/2009.- A Càmping Car, S.A. per a la realització dels
treballs de reparació dels desperfectes ocasionats al Càmping La Ballena
Alegre 2 amb motiu del temporal i llevantada del proppassat 26 de desembre.
Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança
municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un aval de 3.000 €
per garantir que es refaran els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per les obres; c) Cal obtenir el vist-i-plau de Fecsa-Endesa pel
que fa a l’afectació de les línies elèctriques; d) Cal avisar als serveis tècncis
municipals a l’inici i a la finalització de les obres.
Expedient núm. 41/2009.- A la Sra. Maria Victòria Abad Puig per a la
reforma de la cuina i el bany de l’habitatge situat al Carrer XXXXXXXX núm.
XX . Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança
municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un aval de 249 €
per garantir que es refaran els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per les obres; c) En el supòsit que s’ocupi la via pública amb
materials de construcció o que es munti una bastida, caldrà sol·licitar
l’autorització municipal i abonar les taxes que corresponguin, tot obtenint
prèviament el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals.
Expedient núm. 42/2009.- A la Sra. Dolors Godo Bellmàs per a
l’arranjament del balcó situat a la façana de l’immoble del Carrer XXXXXX
núm. XX. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la
correcta destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb
l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un
aval de 249 € per garantir que es refaran els elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per les obres; c) En el supòsit que s’ocupi la via
pública amb materials de construcció o que es munti una bastida, caldrà
sol·licitar l’autorització municipal i abonar les taxes que corresponguin, tot
obtenint prèviament el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals.
Expedient núm. 43/2009.- A la Sra. Inés Roig Armengol per a la substitució
de la banyera per un plat de dutxa al bany de l’habitatge situat al Carrer
XXXXXX núm. XX. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per
garantir la correcta destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord
amb l’ordenança municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar
un aval de 249 € per garantir que es refaran els elements d’urbanització que
puguin resultar malmesos per les obres.
Expedient núm. 44/2009.- A la Sra. Sara Homs Àvila per al tancament del
porxo existent a la planta baixa de l’habitatge situat al Carrer XXXXX núm.
XX. Condicions: a) Cal aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta
destinació dels residus de construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança
municipal per a la gestió de runes i terres; b) Cal presentar un aval de 249 €
per garantir que es refaran els elements d’urbanització que puguin resultar
malmesos per les obres.
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Expedient núm. 45/2009.- A Telefónica Telecomunicaciones Públicas,
S.A. per a la desinstal·lació de la cabina telefònica núm. U0622 ubicada a la
Urbanització Bon Relax i per a la reposició del paviment. Condicions: a) Cal
aportar una fiança de 120 € per garantir la correcta destinació dels residus de
construcció i enderroc d’acord amb l’ordenança municipal per a la gestió de
runes i terres; b) Cal presentar un aval de 249 € per garantir que es refaran
els elements d’urbanització que puguin resultar malmesos per les obres; c)
L’acabat de la vorera d’on es retira la cabina ha d’ésser el mateix que a la
resta.

Extrem tercer.- Acord d’aprovació del canvi de titularitat de l’establiment
de Bar-Restaurant situat al Carrer Girona núm. 2 (Sílvia Comas Navarro)
Atès que per part de la Sra. Sílvia Comas Navarro ha estat sol·licitat a aquest
Ajuntament (Expedient núm. 2009/03/III) el canvi de titularitat de la llicència
d’activitat del Bar-Restaurant situat al Carrer Girona núm. 2 del nostre terme
municipal, de tal manera que aquesta correspongui a partir d’ara a l’entitat El
Caliu Restaurant, S.C. i
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’enginyer municipal en
data de 17 d’abril de 2009, la sol·licitud ha estat informada favorablement;
La Junta de Govern, 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 al Carrer Girona núm. 2 (El Caliu) de Sant Pere Pescador, de tal
manera que s’atribueixi al nou titular El Caliu Restaurant, S.C., amb NIF núm.
XXXXXXXXXXX.
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.- Acord d’aprovació del canvi de titularitat de l’establiment
de taller i magatzem d’instal·lacions d’aigua, fontaneria, electricitat i gas
situat al Carrer Sant Sebastià núm. 20 (Instal·lacions Barneda, S.L.)
Atès que per part del Sr. Jordi Barneda Cuello ha estat sol·licitat a aquest
Ajuntament (Expedient núm. 2009/04/III) el canvi de titularitat de la llicència
d’activitat de l’establiment de taller i magatzem d’instal·lacions d’aigua,
fontaneria, electricitat i gas situat al Carrer Sant Sebastià núm. 20 del nostre
terme municipal, de tal manera que aquesta correspongui a partir d’ara a
l’entitat mercantil Instal·lacions Barneda, S.L. i
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’enginyer municipal en
data de 17 d’abril de 2009, la sol·licitud ha estat informada favorablement;
La Junta de Govern, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de l’establiment de taller i magatzem
d’instal·lacions d’aigua, fontaneria, electricitat i gas situat al Carrer Sant
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Sebastià núm. 20 de Sant Pere Pescador, de tal manera que s’atribueixi al
nou titular Instal·lacions Barneda, S.L., amb NIF núm. XXXXXXX.
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 cinquè.- Acord de denegació de la llicència d’obres sol·licitada
pel Sr. Michael Fox per a la instal·lació d’un mòbil home i el tancament
de la finca anomenada La Cancha
Atès que per part del Sr. Michel Fox ha estat sol·licitada una llicència
municipal d’obres (Expedient núm. 38/2009) amb la finalitat de procedir al
tancament de la finca rústica assenyalada amb el número de parcel·la 207 del
Polígon 3 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica i, a la
vegada, implantar-hi un mòbil home per a ús d’habitatge; i
Atès que, segons es desprèn de l’informe emès per l’Arquitecta municipal: a)
Segons l’article 245 de les normes urbanístiques del planejament general
municipal, en sòl no urbanitzable únicament s’admet l’habitatge unifamiliar
sempre i quan estigui directament i justificadament associat a una activitat
d’explotació agrícola o ramadera; i b) Actualment, està en vigor la suspensió
de llicències en l’àmbit afectat per l’expedient d’atermenament del domini
públic marítimoterrestre del darrer tram del riu Fluvià iniciat pel Servei
Provincial de Costes, dins del qual es troba la finca en qüestió, i únicament
s’hi admeten obres de consolidació, reparació i millora (acord de Junta de
Govern de data 1 d’abril de 2009);
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acord:
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència municipal d’obres efectuada pel Sr.
Michel Fox (Expedient núm. 38/2009) amb la finalitat d’ implantar un mòbil
home per a ús d’habitatge a la finca rústica assenyalada amb el número de
parcel·la 207 del Polígon 3 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa
rústica.
Segon.- Suspendre la tramitació de la llicència sol·licita en el mateix
expedient per procedir al tancament de l’esmentada finca rústica fins a la
resolució de l’expedient d’atermenament del domini públic marítimoterrestre
del darrer tram del riu Fluvià iniciat pel Servei Provincial de Costes.
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 sisè.- Autorització a la Sra. Amparo Andrés Navarro Restaurant
Sant Pere Centre) per a la col·locació d’un rètol indicador del seu
establiment
Atès que per part de la Sra. Amparo Andrés Navarro ha estat sol·licitada al
nostre Ajuntament (R.E. núm. 1370/2009) una autorització per a la col·locació
d’un rètol indicador del Restaurant Sant Pere Center dins del conjunt de
plaques publicitàries situades a la rotonda d’encreuament entre la carretera
de L’Armentera i la carretera d’accés a la platja, el qual substituiria al que
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utilitza actualment el Supermercat Pagès, establiment que actualment està
tancat al públic; i
Atès que, d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals, no
existeix inconvenient en accedir a allò sol·licitat per la Sra. Andrés;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a la Sra. Amparo Andrés Navarro la col·locació d’un rètol
indicador del Restaurant Sant Pere Center dins del conjunt de plaques
publicitàries situades a la rotonda d’encreuament entre la carretera de
L’Armentera i la carretera d’accés a la platja, en substitució del que utilitza
actualment el Supermercat Pagès. Condicions: El nou rètol ha de tenir les
mateixes característiques i dimensions que el rètol substituït.
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 setè.- Sol·licitud del Sr. Sebastian Mihai Agape per a l’obtenció
d’una clau de la pilona d’accés al Carrer i Plaça Majors
Atès que per part del Sr. Sebastián Mihai Agape ha sol·licitat a aquest
Ajuntament (R.E. núm. 1384/2009) l’atorgament d’un comandament
automàtic per accionar la pilona que impedeix l’accés rodat al carrer i plaça
Majors, tenint en compte que ha d’atendre a les necessitats de càrrega i
descàrrega de la Pizzeria de la seva titularitat situada al Carrer Major núm.
16;
Atès que l’article 19è. de l’ordenança reguladora de circulació a Sant Pere
Pescador estableix quines són les condicions i horaris per a les operacions
de càrrega i descàrrega per a l’esmentada zona; i
Atès la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de març de 2008, acordà
establir, amb caràcter general, que l’atorgament de comandaments
automàtics per accionar l’esmentada pilona, apart dels immobles que
disposin de gual permanent, s’efectuï únicament a familiars de persones
grans o incapacitades que resideixin al carrer Major i a la plaça Major,
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar al Sr. Sebastián Mihai Agape l’atorgament d’un
comandament automàtic per accionar la pilona que impedeix l’accés rodat al
carrer i plaça Majors, tenint en compte que no acredita disposar d’un gual
permanent per a entrada i sortida de vehicles, ni tenir al seu càrrec persones
grans o incapacitades que viuen en aquest carrer.
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 vuitè.- Acord per a la realització de l’estudi geotècnic previ a la
redacció del projecte de construcció de la Llar d’infants
Atesa la urgent necessitat de portar a terme els treballs necessaris per a la
realització de l’estudi geotècnic dels terrenys on ha d’implantar-se la futura
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Llar d’Infants de Sant Pere Pescador, el qual és imprescindible i previ a la
redacció del projecte d’aquest equipament;
Atès que han estat sol·licitats tres pressupostos per a la realització d’aquests
treballs a tres empreses amb capacitat suficient per portar-los a terme
(CECAM, GEOCAM i GEONIVAL);
Atès que, de les tres empreses consultades, és CECAM (Centre d’estudis de
la construcció i anàlisi de materials, s.l.u) la que ha presentat l’oferta més
avantatjosa econòmicament per al nostre Ajuntament; i
Atès el que disposa l’article 122,3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, dels
contractes del sector públic pel que fa a la contractació menor d’obres;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar a l’empresa CECAM (Centre d’estudis de la construcció i
anàlisi de materials, s.l.u) la realització dels treballs corresponents a l’estudi
geotècnic dels terrenys on ha d’implantar-se la futura Llar d’Infants de Sant
Pere Pescador pel preu de 1.200 € (Mil dos-cents euros), més 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 novè.- Aprovació del pressupost per a la instal·lació d’un sistema
d’alarma a la casa consistorial
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
a la vista del pressupost presentat, adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar al Grup Camós Comunicacions la instal·lació d’un
sistema d’alarma per a la Casa consistorial, d’acord amb el pressupost
presentat de 1.376,17 € (Mil tres-cents disset euros amb disset cèntims), IVA
inclòs.
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.- Acord per a un conveni de col·laboració amb l’Editorial
Gavarres per a l’edició d’una revista semestral
Atesa la proposta de col·laboració efectuada per l’Editorial Gavarres per tal
que el nostre Ajuntament col·labori en l’edició de la revista Alberes, de
periodicitat semestral; i
Atès que s’ha estimat d’interès l’acceptació d’aquesta proposta;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Subscriure un conveni de col·laboració amb l’Editorial Gavarres per a
la participació del nostre Ajuntament en l’edició de la revista semestral
anomenada Alberes sobre les comarques de l’Alt Empordà, el Vallespir i el
Rosselló.
Segon.- Establir que la col·laboració del nostre Ajuntament consisteixi en una
aportació anual de 400 euros més IVA, a canvi de la qual rebria 20
subscripcions a la revista.
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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 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
Import
XXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXX €
LURDES MORET GUILLAMET, 12,5% HONORARIS DIRECCIO OBRA
7.552,98 €
JAUME PAGES OLIVERAS, 12,5% HONORARIS DIRECCIO OBRA I SEG SALUT
7.552,98 €
LLUIS GRATACOS SOLER, 25% DIRECCIÓ OBRA PAVELLO
11.239,78 €
XXXXXXXX, GRATIFICACIO SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXX €
XXXXXXXXX, GRATIFICACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS
XXXXX €
TOT PROFESSIONAL SL, VESTUARI LEONEL DA SILVA
87,58 €
DISBOSCH, 6U PAPER CAMILLA
30,79 €
ACTIESCOLA, FACTURA MES D'ABRIL LUDOTECA C. CIVIC
4.413,00 €
CANON, IMPRESSORA SERVEIS SOCIALS
136,21 €
COPISTERIA ESTEVE, PLOTEJAT PLANOLS
52,50 €
ESTEVE NATUR SL, MATERIAL ENJARDINAMENT
184,25 €
AQUALIA, CAMIO RATA POU BOMBEIG LA CAPELLA
217,68 €
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA, ABOCADOR MARÇ 09
4.658,01 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972550514 DISPENSARI
24,19 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, TELEF: 972521722 RDSI DISPENSARI
259,20 €
TELEFONICA DE ESPAÑA TELEF: 972521053 CASAL JUBILATS
16,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA TELEF: 972550153 ASCENSOR CASAL
16,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA TELEF:972550185 BIBLIOTECA
25,07 €
TELEFONICA DE ESPAÑA TELEF: 972520050 AJUNTAMENT
119,45 €
TELEFONICA DE ESPAÑA TELEF: 972520207 SERVEIS SOCIALS
19,17 €
TELEFONICA DE ESPAÑA TELEF: 972520326 CASALET
21,20 €
TELEFONICA DE ESPAÑA TELEF: 972520298 MODEM AJUNTAMENT
16,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA TELEF: 972550323 FAX AJUNTAMENT
27,74 €
TELEFONICA DE ESPAÑA TELEF: 972550802 ASCENSOR AJUNTAMENT
21,24 €
TELEFONICA DE ESPAÑA TELEF: 972520535 OF. TURISME
16,21 €
RETOLS EMPORDA, 2 PLACA EXEPTE VEIS- KITESURF
92,01 €
JOSEP M CORTADA I PUIG, VIATGE COSTES MADRID DESPESES AEROPORT
73,35 €
ALPI, TELEF AJUNTAMENT DEL 01-03 A 31-03
641,54 €
AUTOCARS VIÑOLAS SL, VITGE ESCOLA VELA ABRIL
288,90 €
AUTOCARS VIÑOLAS SL, VIATGE MONTESTRUC
2.140,00 €
ALMA I LA MAR DE CONTES, BIBLIOTECA SANT JORDI
406,00 €
DOG, ANUNCI A TRAVES ACA
82,50 €
BEXBE SERVEIS SLU, LLOGUER VESTIDORS ABRIL
1.426,80 €
CREU ROJA DE FIGUERES, TRANSPORT ADAPTAT ABRIL
219,40 €
TEIXITS GALLEGO, 10M BANDERA CATALANA 7M TELA NEGRE- SANT JORDI
61,90 €
INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MATERIAL FEBRER ENLLUMENAT
3.215,79 €
CAN PIPA SL, TREBALLS SORRA LLEVANTADES
46.400,00 €
INSTAL.LACIONS EMPORDA SC, MATERIAL DISPENSARI
6.643,20 €
INSTITIUT D'ESTUDIS EMPORDANESOS, SOCI 2009- MONOGRAFIES
21,00 €
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No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores.
L'Alcalde president

Jordi Martí i Deulofeu

El Secretari interventor

Josep Maria Cortada i Puig
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