
 Data  10/03/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Bonal empresa de serveis elect.i  
 electrònics SA els treballs de construcció d'un sem àfor  
 per a vianants a la cruïlla de l'avinguda Reis Catò lics  
 amb el carrer Sant Antoni M. Claret.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Neteges la Bruixa SL l’amp liació  
 del servei de neteja del Bloc A amb la neteja del c entre  
 d'esplai 'Larai' situat al carrer Rei Martí L'Humà,  durant  
 dos hores a la setmana  i la neteja trimestral de v idres  
 de fàcil accés  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Josep Vilanova SA les obres d el  
 projecte de conservació de paviments de calçades de  les  
 vies públiques 2010. 1a Fase d'acord amb el project e  
 redactat per Serveis Tècnics Municipals -Àrea  
 d'Infraestructura i Obra Pùblica-, aprovat per: la Junta  
 de Govern Local en data: 24/02/2010  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Electrificacions i Fluido s Mata  
 SA els treballs d'instal·lació de cablejat per càme res IP  
 i control d'accessos dels nous pavellons poliesport ius.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Disseny Tea SL els treball s de  
 subministrament i col·locació de  protector per a p aviment  
 i adquisició de dos carros de transport PVC i 1 car ro  
 enrotllador de PVC ; amb destí als nous pavellons  
 poliesportius  

 Compres  Adquirir de Fusteria Garrotxa SL subministrament i  
 col·locació de material amb destí als nous  
 pavellons poliesportius.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Arba SL el subministramen t i  
 col·locació  de divers mobiliari amb destí als nous   
 pavellons poliesportius,  consistent en: bancs per a  
 vestuari, bancs de suplents i armaris col·lectius  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Departament d'Educació, amb destinació a   
 activitats extraescolars  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació d'amics de l Fajol  
  de Batet  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació OSL-2009-800058  
 aprofitament especial domini públic operadors telef onia  
 mòbil a l'entitat France Telecom España SA  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes  
 addicionals de la taxa per prestació del servei de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus exe rcicis  
 2007 , 2008 i 2009  

 Personal  Autoritzar la pròrroga del període de pràctiques a l’Àrea  
 d’Esports d’aquest Ajuntament a una estudiant de 2n . curs  
 de Cicle formatiu de grau superior d’Administració i  
 Finances de l'IES Bosc de la Coma durant el període   
 comprès entre el 6 de març i el 2 d’abril de 2010  

 Urbanisme  Desestimar la valoració presentada d'un terreny afe ctat  
 per a vialitat i equipaments d’acord amb el Pla  
 d’Ordenació Urbanística Municipal i estimar adequad a la  
 valoració efectuada pels serveis tècnics municipals  



 Llicència  Concedir llicència per a ampliació del sostre de la  planta  
 baixa per a porxo en soterrani situat a l'avinguda Batlló, 2 

 Llicència  Concedir llicència per a 1a fase rehabilitació habi tatge  
 planta 2a edifici I 'Casa Escubós' situada al carre r Baix  
 del Tura, 3, 2n.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge unifam iliar  
 aïllat situat  l'avinguda Morrot, 97  

 Medi Ambient /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, programa d’ajuts per a la campanya Projecte s per a  
 la preservació i difusió dels valors naturals de la   
 demarcació de Girona per a l’any 2010, sol·licitar una  
 subvenció  

 Joventut /  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona,  amb  
 destí a programa d'activitats esportives d'integrac ió  
 2009/2010.  

 Joventut /  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona,  amb  
 destí a programes de promoció esportiva 2009/2010.  

 Festes  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Departament de Cultura, programa de subv encions  
 a ens locals que programin activitats culturals  
 relacionades amb la cultura popular i tradicional,  
 sol·licitar una subvenció amb destí al projecte Fes tes  
 del Tura 2010  

 Llicència  Urgència. Concedir llicència per a reforma i amplia ció  
 d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i instal·lac ió  
 d'aparell elevador situat al carrer Miguel de Cerva ntes, 26  

 Recursos Externs  Urgència. Sol·licitar una subvenció a  la Generalit at de  
 Catalunya, Dept.  Política Territorial i Obres Públ iques,  
 Direcció General de Transport Terrestre, dins la  
 convocatòria de subvencions per la millora del tran sport  
 urbà a municipis no inclosos dins l’àmbit de l’Auto ritat  
 del Transport Metropolità (ATM)  


