
 Data Acord:  21/01/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Montolivet  
 Instal·lacions SL el contracte de les obres del pro jecte de  
 redistribució de la planta baixa de l’Ajuntament pe r a  
 Oficina d’Atenció al Ciutadà (O.A.C)  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules administratives particu lars que  
 regirà l'adjudicació per  procediment obert atenent  a una  
 pluralitat de criteris de puntuació, de les obres  
 del projecte per l’edifici de serveis de dinamitzac ió social  
 i econòmica al Barri Vell, incloses en el Fons Esta tal  
 d’Inversió Local; que es tramitarà per urgència.  

 Contractació  Aprovació plec de condicions economicoadministrativ es que  
 regirà l'adjudicació, mitjançant procediment obert atenent a  
 una pluralitat de criteris de puntuació, de les obr es  
 del projecte del col·lector de sanejament a l’aving uda  
 Malatosquer- Puig Roig, incloses en el Fons Estatal   
 d’Inversió Local; que es tramitarà per urgència.  

 Ingressos  Aprovar la liquidació definitiva de les contribucio ns  
 especials de millores per les obres d’urbanització de  
 l’avinguda Cuba, Sector 2.  

 Ingressos  Procedir a la regularització de les quotes imputade s als  
 interessats en concepte de contribucions especials de  
 millores per l’obra d’urbanització d’un tram de Ver ge de  
 Fàtima, reduint cada una d’elles un 11,6956%  

 Ingressos  Aprovar la liquidació definitiva de les contribucio ns  
 especials de millores per les obres de condicioname nt i  
 millora de les infraestructures de serveis i pavime nts del  
 sector dels pisos de La Caixa, pel que fa a les con tribucions  
 especials de millores  

 Ingressos  Procedir a la regularització de les quotes imputade s als  
 interessats en concepte de contribucions especials de  
 millores per l’obra d’enllumenat del Barri del Xipr er,  
 reduint cada una d’elles un 5,4668%  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a fer un bany a l'habitatge de Sant  
 Francesc i fosa sèptica situada a la capella de San t Francesc  
 d'Assís  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edifici esco lar situat  
 al carrer Còrdova, 1  

 Llicència d'obres  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès per  
 l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud de  
 llicència d’obres d'adequació escala d'accés al Mas  Molí de  
 les Fonts  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d el  
 Passatge Bernat Metge, d’acord amb l’informe emès p els  
 serveis tècnics municipals de 9 de gener de 2009.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d e l’entorn  
 de la capella Desemparats (fase 1: zona lateral cap ella),  
 redactat pels serveis tècnics municipals.  


