
 Data  02/02/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb A. Grabalosa Martin els treballs per  dur a  
 terme una campanya de difusió  dels mecanismes de  
 participació ciutadana  

 Contractació  Prorrogar el contracte subscrit  amb  l’empresa Ter undar  
 SL del servei de manteniment de les instal·lacions de  
 calefacció i climatització dels edificis Ajuntament  i  
 Policia Municipal per un termini des de l'1/01/11 a l 31/12/11  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Argon Informàtica SA les obres  
 de reg i drenatge de la Llar d'Infants del Morrot  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA  les obres  del  
 projecte de conservació de paviment de les vies púb liques  
 2011 carrers: Pare Roca,Gòdua, Hipòlit Làzaro  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, el subministrament de lluminàries campa nya cel  
 fosc  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Endesa distribución eléctr ica SLU  
 els treballs de retirada de les instal·lacions  
 elèctriques de les façanes  de les  finques: C/Alt del  
 Tura, 18 bis; C/Verge del Portal 13, C/ Alt del Tur a, 20 i  
 plaça Campdenmàs, 9; per tal de portar a terme els  
 treballs d’enderroc.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Juegos Kompan SA el  
 subministrament de jocs infantils amb destí a l'àre a de  
 jocs del Passeig de la Muralla  

 Contractació  Contractar amb  La Fageda SCCL  el subministrament  
 d'arbrat amb destí als diversos carrers de la ciuta t  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 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 d'aprofitament espe cial  
 domini públic operadors de telefonia mòbil  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a Subvenció a Entitats lo cals  
 que programin activitats de cultura popular -cultur a  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Departament d'Educació, amb destinació a   
 subvenció per a l'organització d'activitats extraes colars  
 -subvenció extraescolars  

 Promoció  Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es  
 trobin situats en l’àrea d’influència del mercat  e l dia 1  
 de maig de 2011 amb motiu del mercat de marxants qu e es  
 celebra en el marc de la tradicional Fira del 1r de  Maig  

 Urbanisme  Aprovar definitivament la reparcel·lació voluntària  del  
 Polígon d’Actuació PA 01.02 de Sant Bernat  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 rehabilitació i reconversió d'edifici de 13 habitat ges al  
 carrer Sant Antoni M. Claret, 4  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior en edific i  
 industrial entre mitgeres situat a Ronda les Mates,  32  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres de re forma  
 d'habitatge unifamiliar en filera al carrer Alcalde  Pere  
 Bretcha, 6  



 Llicència  Concedir llicència per a modificació distribució de  locals  
 en planta baixa d'edifici plurifamiliar entre mitge res  
 (augment de locals de 3 a 5) situats a l'avinguda G irona,  
 5 - 7  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació d'un local per b ar amb  
 botiga situada al carrer Major, 29 - carrer Verge d el  
 Portal, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització de la rehabil itació  
 integral de la coberta del Mas Cal Llop  

 Llicència  Concedir llicència  per a modificació del termini p er a la  
 construcció d'edifici plurifamiliar de 10 habitatge s, 1  
 local comercial i 19 places d'aparcaments situat al  carrer  
  Mirador, 12 - avinguda Sant Joan 1  

 Cooperació  Aprovar les Bases específiques per a la concessió d e  
 subvencions per a projectes de cooperació al  
 desenvolupament i d’activitats de sensibilització  


