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Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Procedir a la venda dels vehicles i ciclomotors, que es troben

abandonats al dipòsit municipal, a l’empresa Inter-Car Bas SL

Contractació Contractar amb l’empresa Proco SA els treballs de microfilmació
de l’hemeroteca local

Contractació Contractar amb l’empresa Cromosoma SA la cessió del dret de
comunicació pública de dos vídeos de les Tres Bessones sobre
educació viària

Contractació Procedir a la venda del vehicle rentacontenidors propietat
d’aquest Ajuntament i cedit en ús a Construcciones y Contratas,
SA com adjudicatària del servei municipal de recollida de
deixalles i neteja viària;  a J.Geli

Contractació Contractar amb l’empresa Suministros Kelonik SA el
subministrament i instal·lació del Sistema Cyan per adaptar la
màquina de cinema del Teatre Principal al sistema de so analògic

Compres Adquirir de F. Comino Ruiz material per a la realització
d’auditories energètiques als edificis: Ajuntament, Museu
Comarcal i Biblioteca Marià Vayreda

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Autoritzar l’endossament de la factura n.1014 d’ Enginyeria i
Serveis Informàtics SL corresponent a l’equipament xarxa de
comunicacions a Factorcat Establecimiento Financiero de Credito
SA

Intervenció Concórrer en les convocatòries esmentades amb els següents
projectes:
- Arranjament de camins de Batet (Manteniment de Camins rurals
2005)
- Adequació pàrquing passatge Firalet (Ajuts Xarxa 21 any 2005)
- Actuacions CEIP de Sant Roc (manteniment i millora de centres
d’educació infantil i primària exercici 2005)

Ingressos Aprovació de la relació individualitzada de quotes a satisfer en
 concepte de les contribucions especials de millores per l'obra
d'urbanització del carrer Santa Sabina

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

Via Pública Col.locar els 3 monòlits d’expressió ciutadana que havien quedat
 pendents a la proposta del dia 9-02-05, a les següents
ubicacions:
- Piscina Municipal.
- Carrer Marià Vayreda cantonada Ronda Fluvià.
- Passeig de Barcelona vorera oest davant accés a les galeries

Urbanisme Aprovar la Modificació del Projecte d’obres complementàries
d’urbanització de la vorera en l’àmbit de les UA la Canya I i II
 i de senyalització viària horitzontal a la travessera de la
c-153,, redactat pels serveis tècnics municipals.

Urbanisme Donar compte de la resolució del Jurat d’Expropiació de
Catalunya Secció Girona, sobre la determinació, de justpreu de
finca del Camí del Salt de les Bigues i efectuar les actuacions
per procedir a la realització de les actes d’ocupació i de
pagament.

Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació edifici de 4 habitatges i
 un local comercial al carrer Proa, 3



Llicència d'obres Concedir llicència  per a reforma de local bar musical al carrer
 Sant Ferriol, 27

Llicència d'obres Concedir llicència  per a reforma i ampliació d'habitatge al
carrer Gregal, 4

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma d'habitatge a la carretera
Vella de la Deu, 97


