
 Data  21/09/2005 
 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 
 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar a l’empresa Viñas, enginyeria i serveis,SL la  
 redacció  del projecte de legalització de la instal·lació  
 elèctrica del Teatre Principal i certificat final d’obra 

 Contractació Contractar amb l’empresa Tècnica i Gestió SL  els treballs  
 de coordinació de seguretat i salut de les obres de  
 conservació de paviments de calçada als carrers: Esteve  
 Paluzie Mayola, Volcà Montcal, Rambla de Benavent i Josep  
 M. de Segarra 

 Contractació Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia  
 1/01/05, el contracte subscrit amb l’empresa FV Seguretat  
 pel servei de manteniment de les instal·lacions d’alarma  
 (robatori i incendis) dels edificis municipals. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Mobles Soler SL  els treballs de  
 de construcció d’un mòdul caseta amb fusta  per a hort,   
 d’acord amb la memòria valorada redactada pels Serveis  
 Tècnics Municipals 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 
 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 -  de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent a les  
 obres de rehabilitació paviments i impermeabilització Pl.  
 St. Francesc i Verge del Portal  
 - núm. 2 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obres de 
  millora recinte piscines municipals, recollida d'aigua,  
 voreres i font  
 - núm.1  de Pere Boada Comas SL corresponent a les obres  
 d’arranjament puntual patologies porxada c/Geranis (Fase  
 1-2 )  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a les  
 obres de Pavimentació carrers Paluzie Mayola, Volcà  
 Montcal, Rambla Benavent i J.M. De Segarra  
 - núm. 1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres de  
 conservació de paviments de calçada de vies públiques 2005 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació de liquidació  
 definitiva d’obres d’Aluminis i Serralleria Deri SL al BBVA 

 Contractació Prorrogar la beca per a la realització de les tasques de  
 descripció documental de les fotografies de la Col·lecció  
 Josep M. Dou Camps 

 Promoció  Autoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi 
  núm. 4 

 Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació del  
 Polígon d’actuació 17.01 a l’Av. Pla de Dalt 1 

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte tècnic d’enderroc de la 
  casa núm. 24 del carrer del Roser 

 Urbanisme Aprovar definitivament el Projecte de condicionament i  
 millora de camins i infrastructures i serveis al sector de  
 Pujou. Fase 1: pavimentació i aigua camí principal redactat 
  pels serveis tècnics municipals. 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc d'edifici a l'avinguda  
 Rei Jaume II 

 Llicència  Concedir llicència per a distribució interior d'habitatge  
 unifamiliar al carrer Noguer 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici plurifamiliar  
 entremitgeres de 13 habitatges i aparcaments al carrer  
 Bisbe Serra 47 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció habitatge unifamiliar  
 entremitgeres al carrer Granada, 2 



 Llicència   Concedir llicència per a instal·lació d'un ascensor en  
 edifici plurifamiliar al carrer Sant Rafel, 17 

 Llicència  Concedir  llicència per a adequació de local per a bar al  
 carrer Pou del Glaç, 6, B, 3a 

 Llicència  Concedir llicència  per a modificació de projecte de  
 construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgers de 3  
 habitatges, local i aparcaments a l'avinguda Doctor Joaquim 
  Danés, 12 

 Llicència  Denegar la llicència per a projecte de reforma i ampliació  
 de quatre edificis plurifamiliars entremitgeres a  
 l'avinguda Girona, 18 

 Llicència  Denegar la llicència per a reforma d'edifici industrial  
 (accés a coberta) al carrer Mestre Vives, 22 

 Llicència  Denegar la llicència per a reforma i ampliació d'edifici  
 industrial (construcció de pont de comunicació) al carrer  
 Mestre Turina, 39 

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal d'obertura per a una activitat  
 d'elaboració de productes precuinats ultracongelats al  
 carrer Vallespir, 17 

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal d'obertura per a l'ampliació  
 d'una activitat de venda al detall de xarcuteria al carrer  
 Abat Racimir, 11. 

 Cultura / ICCO Acceptar la donació, amb destí al Museu Comarcal de la  
 Garrotxa de les obres cedides per Joan Ferrés i Curós 


