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2017/895 Alcaldia 07/09/2017
Requeriment a Aglowurnia SL que adapti la sortida de planta  de l'activitat del c/ Remei 155 cantonada c/ Via 
perquè no compleix normativa

2017/894 Alcaldia 07/09/2017
Requeriment a J.C.P. i A.C.P. perquè presenti documentació que justifiqui la modificació de les tanques 
construïdes al veïnat de Llebrers de Dalt núm. 30

2017/893 Alcaldia 07/09/2017

Requeriment a la Fundació Patronat Escoles Cristianes La Salle que presenti documentació per a la 
finalització de les obres realitzdes per al tancament lleuger de la façana en passos exterior a les plantes 1 i 2 
de l'escola situada al c/ Germà Agustí núm. 25

2017/892 Alcaldia 07/09/2017 Ampliació d'oferta pública d'ocupació
2017/891 Alcaldia 07/09/2017 Referéndum 1 d'octubre
2017/890 Alcaldia 06/09/2017 Inici procediment baixa per inclusió indeguda, RE1337
2017/889 Alcaldia 06/09/2017 Inici procediment per inclusió indeguda, RE 1141
2017/888 Alcaldia 06/09/2017 Inici procediment baixa per inclusió indeguda, RE1088
2017/887 Alcaldia 06/09/2017 Inici procediment baixa per inclusió indeguda, RE1056
2017/886 Alcaldia 06/09/2017 Assabentat del comunicat de I.R.H. sobre la primera ocupació de l'habitatge del c/ Músic Camps núm. 3

2017/885 Alcaldia 06/09/2017
Renovació de l'autorització per a la temporada 2017/2018 del Café Racer Food Truck, els dimarts de 15 a 23 
hores a l'esplanada de fires de l'escola Aldric

2017/884 Alcaldia 06/09/2017 Línies fonamentals del pressupost 2018
2017/883 Alcaldia 06/09/2017 Inici procediment baixa per inclusió indeguda, RE941
2017/882 Alcaldia 06/09/2017 Inici procediment baixa padró habitants, RE943
2017/881 Alcaldia 06/09/2017 Inici procediment baixa inscripció indeguda, RE873

2017/880 Alcaldia 05/09/2017

Requeriment a F.X.M.A. que presenti documentació per a la finalització de les obres de rehabilitació de la 
façana de l'habitatge c/ Puigcugul núm. 67 tot acollint-se als ajuts municipals per rehabiltació de façanes 
existents

2017/879 Alcaldia 05/09/2017

Autoritzar a GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SLU per pintar i arreglar la façana de l'habitatge del c/ 
Puigcugul núm. 26 tot acollint-se als ajuts municipals per aquest concepte i també s'aprofitarà per canviar els 
mobles de la cuina

2017/878 Alcaldia 05/09/2017 Inici procès baixa inscripció padronal per inclusió indeguda (RE874)

2017/877 Alcaldia 04/09/2017 Autoritzar a Avelino A.G. en les obres per a l'obertura de rasa per nova connexió de gas al c/ Molí núm. 34
2017/876 Alcaldia 01/09/2017 PFA 2017_Subvenció Diputació_ Polítiques habitatge
2017/875 Alcaldia 31/08/2017 Esmena error Decret 2017/838
2017/874 Alcaldia 30/08/2017 Acceptació renuncia senyora R.T.
2017/873 Alcaldia 30/08/2017 Augment  voluntari de IRPF al sr. C.C.
2017/872 Alcaldia 30/08/2017 Contractació de la senyora N.M.

2017/871 Alcaldia 30/08/2017
Imposició de sanció a J.J.S. substituït els cairats de la coberta de l'habitatge de la Rambla Onze de Setembre 
núm.101 sense disposar de llicència (exp. de disciplina urbanística 2016/23)

2017/870 Alcaldia 30/08/2017
Aprovar sol·licitud de subvenció a projectes d'activitats commemoratives de recerca i de difusió de la memòria 
democràtica (2017)
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2017/869 Alcaldia 30/08/2017 PFA 2017_subvenció Diputació_Fira Santa Tecla
2017/868 Alcaldia 30/08/2017 Contractació de la senyora S.J.
2017/867 Alcaldia 29/08/2017 PFA 2017_Subvenció Diputació_Acces a les noves tecnologies 2017
2017/866 Alcaldia 29/08/2017 Aprovació i ordenació de pagament de factures inferiors a 3.000 euros. Agost 2017
2017/865 Alcaldia 29/08/2017 Aprovació i ordenació de pagament de factures d'import superior a 3.000 euros. Agost 2017

2017/864 Alcaldia 29/08/2017
Requeriment a R.M.V. que presenti documentació per a la finalització de les obres de rehabilitació de la 
façana de l'habitatge c/ Migdia 73 tot acollint-se als ajuts municipals per rehabiltació de façanes existents

2017/863 Alcaldia 29/08/2017

Requeriment a la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ MAJOR 13-15 que presentin documentació per a 
la finalització de les obres de rehabilitació de la façana del bloc del c/ Major 13-15 tot acollint-se als ajuts 
municipals per rehabiltació de façanes existents

2017/862 Alcaldia 29/08/2017

Requeriment a M.B.J. que presenti documentació per a la finalització de rehabilitació de la canal i els 
ornaments florals dels balcons del c/ Progres núm. 39 tot acollintse als ajuts municipals per rehabiltació de 
façanes existents

2017/861 Alcaldia 29/08/2017
Requeriment a M.E.S.S. que presenti documentació per a la finalització de les obres al bany de l'habitatge del 
passeig Vilaret núm. 33 2n B

2017/860 Alcaldia 29/08/2017
Requeriment a S.M.R. que presenti documentació per a la finalització de les obres a la terrassa del jardí del c/ 
Joaquim Jubert núm. 12

2017/859 Alcaldia 29/08/2017 PFA 2017_Subvenció Diputació_Foment activitat física i esport - Programa A1

2017/858 Alcaldia 29/08/2017
Subvenció per al desenvolupament del projecte "xarxa d´ambaixadors per a la justicia climática de les 
Gavarres" a l´organització: Fundació Plant-for-the-Planet

2017/857 Alcaldia 28/08/2017
 Trasllat informe sobre inspecció realitzada pels Serveis Tècnics a les instal·lacions de l'empresa 
SERRARIES GAROLERA, SL 

2017/856 Alcaldia 28/08/2017 Llista d'admesos i exclosos definitiva AODL

2017/855 Alcaldia 25/08/2017
Requeriment al J.F.G. i a la Sra. M.L.F.S., per a que prenguin les mesures corresponents per evitar els 
abocaments de manera definitiva

2017/854 Alcaldia 25/08/2017 Proposta per desestimar  les al.legacions  presentades  per la Sra. S.P.L.
2017/853 Alcaldia 25/08/2017 pagament nòmines agost 2017
2017/852 Alcaldia 25/08/2017 pagament serveis extrarodinaris agost
2017/851 Alcaldia 25/08/2017 dietes i locomoció agost 2017
2017/850 Alcaldia 25/08/2017 finalització relació estatutaria senyor P.C.
2017/849 Alcaldia 25/08/2017 ampliació mitja jornada senyora N.B.F.
2017/848 Alcaldia 24/08/2017 contractació senyora P.P. com educadora 

2017/847 Alcaldia 24/08/2017
Autoritzar a Huurre Iberica SL les obres de reforma interior de la nau ubicada al veïnat de Verneda PI El Trust 
Ctra. C-65 Km. 16

2017/846 Alcaldia 24/08/2017
Requeriment al Sr. P.L. en relació a la manca de manteniment de la parcel.la situada a darrera de les cases 
del carrer Joaquim Jubert

2017/845 Alcaldia 24/08/2017 PFA 2017_Subvenció Diputació_Nous públics al festival Solfejant
2017/844 Alcaldia 24/08/2017 Subvenció llibres BJ
2017/843 Alcaldia 24/08/2017 Subvenció llibres AS
2017/842 Alcaldia 24/08/2017 Subvenció llibres APER
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2017/841 Alcaldia 24/08/2017 Subvenció llibres SM
2017/840 Alcaldia 24/08/2017 Subvenció llibre PD
2017/839 Alcaldia 24/08/2017 Subvenció llibres DMG
2017/838 Alcaldia 24/08/2017 Subvenció llibres MW
2017/837 Alcaldia 24/08/2017 Subvenció llibres DAM
2017/836 Alcaldia 24/08/2017 Subvenció llibres HaAA i HoAA
2017/835 Alcaldia 24/08/2017 Subvenció llibres MIA
2017/834 Alcaldia 24/08/2017 Subvenció llibres YRN i LRN

2017/833 Alcaldia 24/08/2017
Acordar l'assabentat del comunicat de M.L., per a l'exercici d'una activitat de venda de roba i complements, al 
carrer Molí, núm. 29.

2017/832 Alcaldia 24/08/2017 Subvenció llibres AGA

2017/831 Alcaldia 23/08/2017
Designació de membres i convocatoria de la mesa de contractació del servei de prevenció de riscos laborals i 
vigilancia de la salut

2017/830 Alcaldia 23/08/2017 aprovació bases i convocatòria procés selectiu "oficial primera manteniment"

2017/829 Alcaldia 22/08/2017
Autorització per poder parar el remolc crepería al Polivalent, amb motiu de les 24 slot, el cap de setmana del 
26 i 27 d'agost de 2017, en favor d'E.M.T.

2017/828 Alcaldia 22/08/2017 PFA 2017_Subvenció Diputació_Sega de marges en 36,74 km
2017/827 Alcaldia 22/08/2017 Contractació de material de conservació amb destí a l'Arxiu Municipal
2017/826 Alcaldia 22/08/2017 ajuda familiar directa per naixement - Sr V.
2017/825 Alcaldia 22/08/2017 Aprovació sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona de suport als esportistes individuals 2017
2017/824 Alcaldia 21/08/2017 renúncia substitució per incapacitat temporal - sra N.B.
2017/823 Alcaldia 21/08/2017 renúncia substitució incapacitat temporal - P.P.
2017/822 Alcaldia 21/08/2017 reducció jornada senyora A.S. 

2017/821 Alcaldia 19/08/2017
Autorització per a la presentació del Ral·li ACF Motorsport i per a l'aparcament d'un vehicle esportiu de Ral·li 
a la plaça Petita el dia 02/09/17 de 20:00 a 00:00 hores

2017/820 Alcaldia 18/08/2017 Contractació de la neteja de vegetació de la Riera Seca entre el carrer Antoni Gaudí i la carretera Provincial
2017/819 Alcaldia 18/08/2017 PFA 2017_Subvenció Diputació_ARRANJAMENT CAMINS INCLOSOS EN PPIF, EN 1,42 KM 
2017/818 Alcaldia 18/08/2017 Comissió de serveis per al lloc de treball de secretaria de l´Ajuntament de Cassà de la Selva

2017/817 Alcaldia 18/08/2017
Delegar al regidor Josep Ferrer Serra, per a la celebració del casament civil entre R.G.C.F. i M.L.O., el dia 16 
de setembre de 2017.

2017/816 Alcaldia 17/08/2017

Acordar l'assabentat del comunicat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la 
documentació presentada per J.V.B. en representació de CAN JORDI SEIXANTA, SL, per a l'ampliació d'una 
subexplotació equina, amb capacitat per a 5 èquids, al Vt. d'Esclet, núm. 24 " Can Jordi Seixanta.

2017/815 Alcaldia 17/08/2017
Autoritzar a L.F.C.  la legalització de la reforma del cobert situat al pati de l'habitatge de la Rambla Onze de 
Setembre núm.5

2017/814 Alcaldia 17/08/2017

Declarar la caducitat de la sol·licitud de F.L.R., en relació al canvi de titularitat d'una activitat de bar-cafeteria 
a la Baixada de la Coma, 16, baixos i ordenar el seu tancament, atès que no ha presentat la documentació 
reclamada pels Serveis Tècnics.
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2017/813 Alcaldia 17/08/2017
Requerir a C.L.B., com a representat de l'entitat INMO CRITERIA CAIXA, S.A.U., per tal que d'acord amb el 
que determina la LLei 39/2015, d'1 d'octubre, presenti la sol·licitud i documentació pertinent, electrònicament.

2017/812 Alcaldia 17/08/2017 rectrificació error aritmètic plec clàusules administratives prevenció de riscos 
2017/811 Alcaldia 16/08/2017 PFA 2017_ Subvenció Diputació_ Servei comptabilitat energètica

2017/810 Alcaldia 16/08/2017

PFA 2017_ Subvenció Diputació_DEL PLA A L'ACCIÓ 2017 - L2 - PUNT RECÀRREGA SEMI RÀPIDA 
VEHICLES ELÈCTRICS

2017/809 Alcaldia 14/08/2017 PFA 2017_Subvenció Diputació de Girona_Monitoratge consum energètic nou equipament municipal
2017/808 Alcaldia 14/08/2017 PFA 2016 i 2017_ Renovació xarxa abastament aigua _ AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 

2017/807 Alcaldia 14/08/2017

Requeriment a Germans Cañet Xirgu, SL, per tal que presenti la documentació reclamada pels Serveis 
Tècnics Municipals, en relació a l'activitat d'emmagatzematge temporal de matèria forestal art de la 
subparcel.la i de la parcel.la 83 del polígon 1 del cadastre de rústica.

2017/806 Alcaldia 11/08/2017 Contracte menor per la compra d'unes Cortines per el PAV3 a l'empresa Mallol
2017/805 Alcaldia 11/08/2017 Complement major dedicació señor C.S.J.
2017/804 Alcaldia 11/08/2017 Finalització contracte sr. A.B.S.

2017/803 Alcaldia 11/08/2017
Requerir a J.C.P., per tal que presenti la documentació reclamada pels serveis tècnics municipals, en relació 
a la tramitació de llicència per ampliació de garatge i construcció auxiliar, al carrer Manuel Tolosà, núm. 6.

2017/802 Alcaldia 10/08/2017 Inadmetre la reclamació de responsabilitat patrimonial del señor A.A.

2017/801 Alcaldia 10/08/2017
Autoritzar a Josep Ferrer Serra, la celebració de casament civil entre E.G.i S.A., el proper dia 26 d'agost a 2/4 
d'1 del migdia.

2017/800 Alcaldia 10/08/2017
Designació de membres i convocatoria de la mesa de contractació del servei de prevenció de riscos laborals i 
vigilancia de la salut

2017/799 Alcaldia 09/08/2017
Autorització per organitzar l'activitat "BiciSegura", el dia 26 de noviembre de 2017, en favor del Consorci de 
Transport Públic de l'Àrea de Girona

2017/798 Alcaldia 09/08/2017 Contractació del servei de manteniment de seguretat dels contenidors soterrats.
2017/797 Alcaldia 09/08/2017 Renuncia a la reducció de jornada de la Sra. E.P.
2017/796 Alcaldia 09/08/2017 Llista provisional d'admesos i excloso AODL
2017/795 Alcaldia 09/08/2017 Incoar expedient de responsabilitat patrimonial de A.P., E.B. i A.P.

2017/794 Alcaldia 09/08/2017
Cessió de dos telers d'alt lliç de l'Escola Massana, Centre d'Art i Disseny a l'Ajuntament de Cassà de la Selva 
per l'Escola d'Art municipal.

2017/793 Alcaldia 08/08/2017 Advocar dues facultats de la JGL a l'Alcalde
2017/792 Alcaldia 08/08/2017 Autorització per a la renovació de la llicència de gossos potencialment perillosos, en favor d'E.C.P.

2017/791 Alcaldia 08/08/2017
Autoritzar a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, l'obertura de rasa per a atendre les peticions de 
subministrament de llum al Vt. de Llebrers de Dalt, núm. 30 "Can Peret de Llebrers".

2017/790 Alcaldia 05/08/2017
Autorització  a l'Associació Trabucaires de Cassà de la selva, per fer salves de trabuc el dia 23/09/17 a partir 
de les 21 hores, amb motiu de la festa de Santa Tecla i cercavila d'entitats

2017/789 Alcaldia 04/08/2017
Sol·licitud del Foment Deportiu Cassanenc del Pavelló Foment dia 26 agost del 2017 a les 17:00h en motiu 
del Torneig Xevi Carrera 
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2017/788 Alcaldia 04/08/2017
Sol·licitud del Foment Deportiu Cassanenc del Pavelló Foment dia 26 agost del 2017 a les 17:00h en motiu 
del Torneig Xevi Carrera 

2017/787 Alcaldia 04/08/2017 Sol·licitud  

2017/786 Alcaldia 04/08/2017
Sol·licitud d'Amics de l'Art i de l'Esport del Pavelló Foment en motiu dels entrenaments de veterans de 
bàsquet Cassà tots els divendres de les 20:30h a les 22:00h

2017/785 Alcaldia 04/08/2017
Sol·licitud de subvenció al Departament d'Afers i relacions Institucionals per a la línea 2 a ens locals per a 
projectes adreçats a recuperar la memoria democràtica

2017/784 Alcaldia 03/08/2017

Requerir a AGRICOLA ANESPA, SLU, per tal que presenti la documentació reclamada pels serveis tècnics 
municipals, en relació a la tramitació del comunicat per instal·lació d'emmagatzematge de productes forestals, 
al Vt. de Montroig, s/n (parcel.la 66 del polígon 1 del cadastre de rústica).

2017/783 Alcaldia 03/08/2017

Requerir a Serreries Garolera, SL, per tal que d'acord amb l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, 
presenti la documentació reclamada, en relació a la instal·lació d'una activitat de magatzem de troncs, al Vt. 
de Serinyà, s/n ( parcel.la 24, polígon 11 del cadastre de rústica).

2017/782 Alcaldia 03/08/2017
Designació membres i convocatòria de la Mesa de Contractació del servei de prevenció de riscos laborals i 
vigilància de la salut, a celebrar el proper dilluns 7 d'agost de 2017.

2017/781 Alcaldia 03/08/2017 aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu d'un administratiu/va mitjançant promoció interna

2017/780 Alcaldia 03/08/2017

Requerir a J.J. representant d'AGLOWURMIA, SL, per tal que d'acord amb l'informe emès pels serveis 
tècnics municipals, presenti la documentació reclamada en relació al comunicat per ampliació d'una activitat 
existent de bar-restaurant " El Remei", al carrer Remei, 155, cantonada c/ Via.

2017/779 Alcaldia 03/08/2017

Autorització per a l'organització del 3r Ral·li dels Carrilets, el dia 3 de setembre de 2017, de part de 
l'Associació d'Amics del Motor Antic i Esportiu

2017/778 Alcaldia 03/08/2017 APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA D'UN PROCÉS DE FUNCIONARITZACIÓ

2017/777 Alcaldia 03/08/2017
Requerir a I.T.G., per tal que presenti la documentació reclamada pels serveis tècnics municipals, en relació a 
la tramitació de llicència per pintar la façana de l'habitatge del carrer Font, 7, acollint-se als ajuts establerts.

2017/776 Alcaldia 03/08/2017 Autorització de gual al carrer Marina 128, de part de C.V.A.
2017/775 Alcaldia 03/08/2017 concessió bestreta al sr. L.

2017/774 Alcaldia 03/08/2017

Requeriment a ENERFUST XXI, SL, per tal que presenti la documentació requerida pels serveis tècnics 
municipals, en relació a la devolució de fiances, per a la construcció d'un cobert, al Vt. Montroig, s/n, i que 
actualment ja s'ha desmuntat,

2017/773 Alcaldia 02/08/2017 Contracte menor de serveis de manteniment de la reixa de fusta de la piscina interior municipal.
2017/772 Alcaldia 02/08/2017 Revisió ITV vehicle 7524GMS

2017/771 Alcaldia 02/08/2017

Requeriment a UNNIM SOCIEDAD PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS INMMOBILIARIOS, SAU, i INDIFEST, 
SL, per tal que realitzi les actuacions necessàries per arreglar els desperfectes existents a la vorera i acabar 
una petita zona arran de façana on falta col·locar panots, al carrer Provincial, núm. 106.

2017/770 Alcaldia 02/08/2017 Autorització del lloguer de la sala de reunions de can Trinxeria a I.D.S.
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2017/769 Alcaldia 01/08/2017
Requerir a GERTOTXA, SL i en representació a R.F.M., per tal que realitzi les actuacions indicades pels 
Serveis Tècnics Municipals, al carrer Castellflorit, núm. 8.

2017/768 Alcaldia 01/08/2017

Proposta d'encàrrec al XALOC de  representació  i defensa del recurs contenciós administratiu procediment 
abreujat 217/2017 interposat per E.J.P., contra la desestimació de recurs de reposició interposat contra la 
liquidació núm 5069606 per la transmissió per execució hipotecària de la finca situada al carrer Remei, 83

2017/767 Alcaldia 01/08/2017
Modificació del projecte amb finançament afectat 2016/3/PE/3 - SOC- Joves en practiques- Programa 
garantía juvenil

2017/766 Alcaldia 01/08/2017 constitució i convocatòria comissió de bestretes

2017/765 Alcaldia 01/08/2017

Requerir a FRANCISCO OLLER, SA, la documentació reclamada pels Serveis Tècnics Municipals, en relació 
a la tramitació de llicència per a la remodelació de les instal·lacions adquirides a l'antiga UPRODECO, al Vt. 
de Verneda - Zona Industrial El Trust, subsector 1.

2017/764 Alcaldia 31/07/2017 acceptar la renúncia del senyor A.B.S.
2017/763 Alcaldia 28/07/2017 Modificació de crèdit 1GC_10_2017 i modificació PFA 2017/3/PE/2 - Fira del Tap 2017
2017/762 Alcaldia 28/07/2017 Denegar la sol·licitud d'alta en el padró d'habitants a S.G.
2017/761 Alcaldia 28/07/2017 Aprovació i ordenació de pagament de factures inferiors a 3.000 euros. Juliol 2017
2017/760 Alcaldia 28/07/2017 Pagament assistències regidors juliol 2017
2017/759 Alcaldia 28/07/2017 PARADISTES FIRA SANTA TECLA 2017

2017/758 Alcaldia 28/07/2017
Contracte menor de subministrament del servei elèctric per l'edifici de la bàscula del polígon del trust a 
ENDESA

2017/757 Alcaldia 28/07/2017 Aprovació i ordenació de pagament de factures d'import superior a 3.000 euros. Juliol 2017
2017/756 Alcaldia 27/07/2017 Atribuir a la JGL una nova facultat en matèria de personal: convocatòria dels processos de selecció
2017/755 Alcaldia 27/07/2017 Transferir competències de la JGL  a l'Alcalde durant el mes d'agost

2017/754 Alcaldia 27/07/2017
Imposició a A.H.H. i a S.F.H. una primera multa per l'incompliment del requeriment de disciplina urbanística 
de no retirar ni la barraca ni les deixalles acumulades al veïnat de Verneda s/n (pol. 14 parc. 18 de rústica)

2017/753 Alcaldia 27/07/2017
Requeriment a L.I.M.P. que presenti documentació per a la finalització de les obres de canviar dues 
balconeres de fusta per unes d'alumini a la Plaça de la Coma núm. 27 1r

2017/752 Alcaldia 27/07/2017
Requeriment a J.R.M. que presenti documentació per a la finalització de les obres de canviar el paviement de 
l'habitatge de la Plaça de Can Tolosà núm. 10 

2017/751 Alcaldia 27/07/2017
Aprovacio i pagament de la reposicio de la bestreta de targeta de crèdit de la Piscina Coberta Municipal dels 
mes de juny

2017/750 Alcaldia 27/07/2017
Designació de membres i convocatòria de la Mesa de Contractació del servei de prevenció de riscos laborals i 
vigilància de la salut, a celebrar el proper dimecres dia 2 d'agost de 2017, a les 13,30 hores.

2017/749 Alcaldia 26/07/2017 Pagament locomoció i dietes juliol 2017
2017/748 Alcaldia 26/07/2017 Pagament hores extraordinàries juliol 2017

2017/747 Alcaldia 26/07/2017

Desestimar les al·legacions presentades per J.B., en nom propi i de Porgas 2010, SL, en relació a l'expedient 
de protecció de la legalitat urbanística per a la construcció d'una bassa per emmagatzematge de digestat , en 
zona de recepció de residus i una bassa de premescla, al Vt. de Sangosta, núm. 24.

2017/746 Alcaldia 26/07/2017 Pagament nòmines juliol 2017
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2017/745 Alcaldia 26/07/2017
Contracte menor de subministrament per adquisició d'un vehicle policial mitjançant l'exercici de l'opció de 
compra del contracte d'arrendament vigent.

2017/744 Alcaldia 26/07/2017
Autoritzar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS C/MARINA 42-PS. VILARET 17 les obres per a la reparació 
de les terrasses dels àtics de l'edifici

2017/743 Alcaldia 26/07/2017
Autoritzar a P.C.G. les obres per repicar una part dels baixos de la façana del c/ Pau i de la Rambla Onze de 
Setembre, acollint-se als ajuts municipals que té establerts l'Ajutament per a la rehabilitació de les façanes

2017/742 Alcaldia 25/07/2017
Autoritzar a E.G. i S.A. la utilització de la Sala d'actes de l'Ajuntament per a la celebració del seu casament 
civil el proper dia 26 d'agost a 2/4 d'1 del migdia.

2017/741 Alcaldia 25/07/2017
Aprovacio i pagament de la reposicio de la bestreta de targeta de crèdit de la Piscina Coberta Municipal del 
mes de maig de 2017

2017/740 Alcaldia 25/07/2017

Autoritzar a Pau Presas Bertran la utilització de la Sala de Plens i pati exterior de l'Ajuntament i poder 
disposar de 4 taules i 100 cadires, el dia 2 de setembre de 17 a 19 hores, per a la celebració d'una cerimònia 
de casament civil.

2017/739 Alcaldia 25/07/2017 Esmena d'error del Decret 2017/619

2017/738 Alcaldia 24/07/2017

Requeriment a J.C.P. i A.C.P., per tal que presenti la documentació reclamada pels Serveis Tècnics 
Municipals, en relació a la tramitació de la consolidació d'estructura i reforma interior del mas Can Peret de 
Llebrers, Vt. de Llebrers de Dalt, núm. 30, per adequació a local de restauració.

2017/737 Alcaldia 24/07/2017 al·legacions i proposició de prova expedient sancionador 23/2017
2017/736 Alcaldia 24/07/2017 Subsanació d'error material del Decret 2017/613
2017/735 Alcaldia 24/07/2017 reducció 50% jornada senyora E.B.

2017/734 Alcaldia 24/07/2017
Requeriment a Catalunya Banc SA que presenti documentació per a les obres de desblindatge i millores de 
l'oficina bancària del c/ Marina núm. 44

2017/733 Alcaldia 24/07/2017
Requeriment a L.M.R.P. que presenti documentació per a la finalització de les obres de paleteria i instal·lació 
de nova porta d'accés a l'habitatge del c/ Migdia núm. 90

2017/732 Alcaldia 24/07/2017
Requeriment a  Banc SABADELL SA que presenti documentació per a les obres de reforma de l'oficina 
bancària del Passeig Vilaret núm. 30

2017/731 Alcaldia 24/07/2017
Requeriment a J.L.M.P. que presenti documentació per a la finalització de l'expedient d'obres d'arreglar la 
terrassa existent al bar de la Rambla Onze de Setembre 24

2017/730 Alcaldia 21/07/2017
Requeriment a J.N.T., M.S.N.T., J.N.T., N.N.T. i M.N.T. perquè reparin la part baixa de la façana c/ Dr. Robert 
núm. 2

2017/729 Alcaldia 20/07/2017

Sol·licitud de la Fundació Ramon Noguera per tal d'accedir gratuïtament a la Piscina Municipal amb un grup 
de 10 persones discapacitades, durant els mesos d'estiu.

2017/728 Alcaldia 20/07/2017 Subvenció Futsal Cassà per a la temporada 2016/2017.

2017/727 Alcaldia 20/07/2017
Contracte menor de serveis de digitalització d'imatges amb l'empresa DINSER SERVICIOS INFORMÁTICOS, 
S.L.

2017/726 Alcaldia 19/07/2017
Contracte menor de serveis de maquetació del llibre de toponímia Serinyà amb l'empresa EDITORIAL 
GAVARRES, S.L.
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2017/725 Alcaldia 19/07/2017
Aprovació i ordenació del pagament de les taxes de regularització cadastral en relació amb l'immoble de Can 
Trinxeria i l'immoble ubicat a la piscina coberta municipal.

2017/724 Alcaldia 19/07/2017 Autoritzar a J.M.B.P. les obres per pavimentar un tall del pati de l'habitatge del c/ Sant Martí núm. 2-9 

2017/723 Alcaldia 18/07/2017
Autoritzar a G.B.P. l'obertura de rasa per fer una connexió de clavegueram de l'habitatge del c/ Enric Coris 
núm. 7 acollint-se als ajuts per ser menor de 35 anys

2017/722 Alcaldia 18/07/2017 Assabentat del comunicat de J.S.F. sobre la primera ocupació de l'habitatge del c/ Músic Coll núm. 54

2017/721 Alcaldia 18/07/2017
Autoritzar a E.E.C. les obres per refer la tanca existent amb tela metàl·lica , filferro i fixacions de la parcel·la 
del c/ Portal núm. 34

2017/720 Alcaldia 18/07/2017
Autoritzar a Gas Natural Catalunya SDG SA l'obertura de cala de 2x0,3 m2 per a la instal·lació de presa per a 
nou subministrament al c/ Garrotxa núm. 14

2017/719 Alcaldia 17/07/2017
Contracte privat menor de serveis per l'actuació de Shakin'All al Festival Solfejant 2017 el dia 10 d'agost de 
2017 amb D.A.A. 

2017/718 Alcaldia 17/07/2017
Assabentat del comunicat de J.S.Fl i M.V.R. sobre la primera ocupació de l'habitatge del c/ Santiago Rusiñol 
núm. 9

2017/717 Alcaldia 14/07/2017
Assabentat del comunicat de Promociones y Bombeos Prieto SL sobre la primera ocupació de l'habitatge 
situat al c/ Molí núm. 59 Bxs.

2017/716 Alcaldia 14/07/2017 Sol-licitud de subvenció de la Fundació Esclerosi Múltiple

2017/715 Alcaldia 14/07/2017
 Autoritzar a V.F.T. les obres per a pintar la façana de l'habitatge del c/ Puigcugul núm. 46 tot acollint-se als 
ajuts municipals per aquest concepte 

2017/714 Alcaldia 14/07/2017 Finalització contracte senyora I.
2017/713 Alcaldia 14/07/2017  Aprovació i ordenació de pagament de factures 1/2 mes de juliol 2017 
2017/712 Alcaldia 13/07/2017 Ordenança General Subvencions 2017

2017/711 Alcaldia 13/07/2017
Autoritzar a Gas Natural Catalunya SDG SA l'obertura de rasa de 8x0,3 m2 per a la instal·lació de canonada 
amb 1 ramal al c/ Far núm. 17
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