
 Data Acord: 27/11/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase O) 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase ADO) 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Dipsalut. Organisme de  
 Salut Pública de la Diputació de Girona, amb destinació al  
 programa Pm07, de suport econòmic per realitzar activitats de 
 promoció de la salut 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Girona Àrea  
 d’Acció Territorial. Programes Europeus, amb destinació a  
 Subvencions als Ajuntaments per la redacció i presentació de  
 projectes succeptibles de rebre finançament de rebre  
 finançament de la Unió Europea -redacció i presentació del  
 projecte europeu Triangulum- 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Inspecció i manteniment de l'entorn  
 urbà SL el subministrament de material per a una àrea de jocs 
 per a infants per a exterior consistent en dos elements per  
 a enfilar-se i el paviment de seguretat 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Microarquitectura SL el subministrament 
 de material  per a jocs per a infants (gronxadors, tobogans, 
 balancins i aparells de sorra) per a exterior 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Rubau-Tarrés SA  les  obres del  
 projecte d’urbanització dels voltants de la Plaça Mercat.  
 Fase obres d’adequació 

 Contractació Contractar amb M. A. Luque Fernández  els treballs  
 d'adaptació a la normativa d'accessibilitat a diversos trams  
 de voreres de la Ciutat; així com diversos treballs de les  
 obres d’adequació del Parc ubicat al carrer Pare Roca -  
 c/Pintor Galwey 

 Contractació Contractar amb l’empresa Solred SA el subministrament  del  
 combustible vehicles de la Brigada Municipal durant el mes  
 d'octubre de 2014. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Guerin SA el subministrament de  
 divers material elèctric amb destí al desenvolupament del  
 festival Lluernia 2014; als treballs d'adequació del parc  
 ubicat al  C/Pare Roca cantonada carrer  Pintor Galwey; així  
 com de diversos treballs de reparació i manteniment de la  
 Ciutat. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Can Jover Cultius el subministrament 
 i instal·lació de  decoració nadalenca a l’entorn de la  
 Plaça del Mercat, d’acord amb el seu pressupost annex a  
 l’expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Hormigones Pirenaicos SA el  
 subministrament de material: formigó i morter amb destí a la  
 realització, per part de la Brigada Municipal, de les obres  
 de supressió de barreres arquitectòniques a diversos punts de 
 la Ciutat i de  l'adequació del parc ubicat al carrer Pare  
 Roca -Pintor Galwey. 

 Urbanisme Desestimar el recurs de reposició contra l’acord de la Junta  
 de Govern Local del dia 14 d’agost de 2014 d’aprovació  
 definitiva de la modificació puntual del projecte bàsic de  
 construcció de la nova plaça del mercat d’acord amb l’informe 
 emès pels serveis tècnics municipals en data 24 de novembre  
 de 2014. 

 Urbanisme Desestimar el recurs de reposició contra l’acord de la Junta  
 de Govern Local del dia 14 d’agost de 2014 d’aprovació  
 definitiva de la modificació puntual del projecte bàsic de  
 construcció de la nova plaça del mercat d’acord amb l’informe 
 emès pels serveis tècnics municipals en data 24 de novembre  
 de 2014. 



 Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació d'edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres al carrer Mulleras, 10 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de local per a habitatge  
 situat al carrer Josep M. Folch i Torres, 6 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 29 d’octubre 
 de 2014 i 18 de novembre de 2014, relatius a obertures,  
 canvis de titularitat, suspensions i baixes d’activitats i  
 explotacions ramaderes en règim d’autoconsum 

 Contractació Urgència. Declarar deserta la licitació per adjudicar,  
 mitjançant procediment negociat sense publicitat, la  
 concessió d’autorització per a la utilització de les  
 instal·lacions del Pavelló Firal per a la Nit de Nadal 2014 i 
 aprovar el plec de clàusules administratives particulars que 
 regiran la licitació per a l'autorització per a la  
 utilització de les instal·lacions del Pavelló Firal per a la  
 Nit de Nadal 2014. 


