
 Data  22/02/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb l’empresa Coempco SA les obres  
 complementàries de les de rehabilitació i reforma de  
 l'edifici de l'Art Cristià, per a Museu dels Sants. Fase 4. 

 Contractació Procedir a la realització de les subscripcions  
 corresponents a les diferents dependències municipals per a 
 l’any 2006 

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

 Contractació Prorrogar amb l’empresa Banyoles Courrier SL - MRW amb  
 efectes del dia 1/01/06 i fins el 31/12/06, el servei de  
 missatgeria de les diferents dependències municipals. 

 Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/06, 
  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 Electricitat Altusa SL els  
 treballs de subministrament i instal·lació de lluminàries  
 amb destí al pavelló firal. 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses. 

 Intervenció Aprovar la certificació de liquidació d’obres de  
 Construccions J.Pallàs SL  corresponent a les obres de  
 manteniment puntual coberta pavelló Casal del barri de Sant 
  Miquel 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de  
 Catalunya amb destinació a l’ajut al finançament de les  
 inversions necessàries per a la neteja i el manteniment de  
 les carreteres i vies de comunicació afectades per les  
 nevades 

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

 Urbanisme Aprovar el Projecte de reforma i ampliació serveis (lavabos 
  dones adaptat, neteja i magatzem) Climatització Sala Café  
 Teatre al carrer del Carme 8, redactat pels serveis tècnics 
  municipals. 

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació edifici  
 plurifamiliar per 5 habitatges al passeig d'en Blay, 33 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de tanca i  
 pavimentació de pati al carrer Juli Garreta, 1 

 Llicència  Concedir llicència  per a modificació puntual d'obertura a  
 la façana de la planta baixa al carrer Sant Cristòfor, 17 

 Llicència  Concedir llicència per a adequació d'edifici entre mitgeres 
 per a 5 habitatges i 1 local d'aparcament al carrer  
 Cadis,2 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 22 habitatges i aparcaments al carrer  
 Alacant, 6 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de reforma  
 d'edifici aparellat d'habitatges i de construcció de  
 soterrani per a garatge i construcció de tanca a l'avinguda 
  Galícia, 4 



 Medi Ambient /  Queda sobre la taula la modificació de llicència ambiental  
 per a l'adequació d'una activitat de valorització de paper, 
  cartró, vidre, ferralla fèrrica i no fèrrica, mitjançant  
 classificació, premsat de paper i ferralla i  
 l'emmagatzematge de cable, palets de fusta, envasos  
 metàl·lics, que contenen restes de substàncies perilloses,  
 a la ctra. La Canya s/n 

 Medi Ambient /  Modificació de llicència ambiental (annex II.2) per a  
 activitat de fabricació de derivats de ceres i parafines al 
  carrer Rosselló, 1 

 Medi Ambient /  Modificació de llicència municipal (annex III) per a  
 activitat de centre sanitari d'accidents de treball a  
 l'avinguda Reis Catòlics, 40 


