
Data Acord: 28/07/2004

Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Atorgar la baixa de l’explotació del quiosc de premsa i varis de

 la carretera de les Tries- C/ Zamenhoff, amb efecte del dia
30/05/04

Contractació Procedir a la venda dels vehicles i ciclomotors que es troben
abandonats al dipòsit municipal a l’empresa Inter-Car Bas SL

Contractació Prorrogar per un termini de quatre anys amb efectes del dia
15/03/04 la cessió d’ús dels locals del Centre d’Entitats del
Casal de Montolivet.

Contractació Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA els treballs de
reparació de l’enfonsament de la calçada del carrer Escultor
Llimona- Plaça Palau

Compres Adquirir de la casa Decomarc  material amb destí al Museu
Comarcal de la Garrotxa

Compres Adquirir de Base Font Esports material amb destí a l’Àrea de
Joventut

Compres Adquirir de la casa Werkhaus SL SCS material amb destí a l’Àrea
de Joventut

Compres Adquirir de la casa Llar del Butà  material amb destí a l’Àrea
de Joventut

Compres Adquirir de la casa Miquel Alimentació grup Gros Mercat
material amb destí a  l’Àrea de Joventut

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Aprovar les certificacions següents:
- n.6 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres del projecte
 d'urbanització del Camí de la Teuleria
- n.3 de Coempco SA corresponent a les obres de rehabilitació i
reforma de l'edifici de l'Art Cristià fase 3
- n.4 de Coempco SA corresponent a les obres de rehabilitació i
reforma de l'edifici de l'Art Cristià fase 3

Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació n.6 de Josep
Vilanova SA

Intervenció Autoritzar l’endossament de  factures  d’Aluminis i Serralleria
Deri SL

Intervenció Autoritzar l’endossament de certificacions  de Coempco SA

Ingressos Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre
l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua)

Urbanisme Aprovar el Projecte d’obertura finestra taller 2, aula 1.5 al
CEIP Volcà Bisaroques, redactat pels serveis tècnics municipals.

Urbanisme Aprovar el Projecte de reforma de les instal·lacions de
calefacció i climatització a l’avinguda Anselm Clavé, redactat
pels serveis tècnics municipals

Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte de reordenació de trànsit i
implantació d’una via per a bicicletes, redactat pels serveis
tècnics municipals.

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció de piscina a l'avinguda Rei
 Jaume II, 97

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma d'oficina bancària al carrer
Pare Roca, 14



Llicència d'obres Concedir llicència  per a construcció de 2 habitatges entre
mitgeres al carrer Bardissa, 14, 16

Llicència d'obres Concedir llicència per a ampliació llar d'infants al carrer Sant
 Feliu, 60

Llicència d'obres Concedir llicència per a ampliació d'habitatge al carrer
Geranis, 65

Llicència d'obres Donar compte de la resolució del regidor de Joventut, Esports i
Festes, per la que s’adjudiquen les barraques de les Festes del
Tura 2004 i el servei de neteja de gots reciclables

Compres Assumptes urgents. Adquirir d'Euro Set Office España SA un
armari amb destí al Consell Municipal de Cooperació

Compres Assumptes urgents. Ampliar el servei de neteja del local del
carrer Proa, núm. 16  amb l'empresa Catalunya Neta SL


