Data Acord:

10/11/2004

Òrgan

Junta de Govern Local ordinària

Descripció:
Contractació

Explicació:
Contractar amb l’empresa Grau Sistemes Tèrmics SL els treballs
de millora del sistema de climatització del saló de sessions
d’aquest Ajuntament, segons oferta presentada i que figura com
a annex a l’expedient

Contractació

Contractar amb l’empresa Aluminis i Serralleria Deri SL els
treballs de subministrament i col·locació d’una barana
metàl·lica d’accés a les dependències de la finestra única
(planta baixa Ajuntament)

Contractació

Contractar amb J.M. Trayter Jiménez els treballs d’emissió d’un
dictamen relatiu a la possibilitat de seguir procediment
disciplinari

Contractació

Contractar amb Quimera Solucions Visuals SCP els treballs de
filmació dels magatzems de l’Art Cristià per tal d’il·lustrar el
futur audiovisual del Museu dels Sants

Compres

Adquirir de la casa Juegos Kompan SA el subministrament dels
jocs infantils per instal·lar a diversos parcs de la Ciutat

Contractació

Contractar amb Enginyeria i Serveis Informàtics SL el
subministrament, instal·lació i configuració dels equips per a
la connexió inal·làmbrica per microones de les diferents seus
municipals amb l’Ajuntament.

Intervenció

Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció

Aprovar les certificacions següents:
- de liquidació de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres de
remodelació Vila Vella
- n.1 de Construccions Tubert SL corresponent a les obres de
rehabilitació ràfecs i terrasses edifici Plaça Mercat

Intervenció

Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Dominnova SLL
a la Caixa de Girona

Intervenció

Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Construccions
Tubert SL al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria

Intervenció

Autoritzar l’endossament de la certificació n.7 de Josep
Vilanova SA al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria

Intervenció

Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal de la
Garrotxa, amb destinació a la millora de centres d'educació
infantil i primària

Intervenció

Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb
destinació a l’ajut pla local de Joventut - dinamització espai
Núria i trobades delegats

Intervenció

Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Medi Ambient,
amb destinació al projecte d'abastament d'aigua pel regadiu de
la zona d'hortes al Parc Nou Mas Tarut al Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa.

Intervenció

Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Cultura, amb
destinació a la programació de teatre i dansa professional

Intervenció

Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Cultura amb
destinació a la millora del magatzem del Museu Comarcal de la
Garrotxa

Intervenció
Intervenció

Concedir un ajut econòmic a Ganzaia
Concedir un ajut econòmic al Patronat de Disminuïts Psíquics
Joan Sellas

Intervenció

Concedir un ajut econòmic a l’Associació Juvenil Esplai El Carme

Personal

Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per la
selecció d’un inspector d’obres, personal laboral amb contracte
d’interinitat, enquadrada a l’Escala d’Administració Especial,
subescala tècnic mig, grup classificació B, vacant a la
plantilla de Personal d’aquesta Ajuntament, mitjançant concurs
públic.

Urbanisme

Aprovar la Memòria valorada d’abastament d’aigua per al regadiu
dels Horts del Mas Tarut al Parc Nou, redactada pels serveis
tècnics municipals.

Urbanisme

Aprovació conveni (adquisició finca paratge Montsacopa).

Urbanisme

Desestimar el full d’apreuament en relació a l’expropiació d’un
terreny afectat com parc urbà, situat a al camí del Salt de la
Bigues núm. 40-48, Barri de Bonavista.

Llicència d'obres Concedir llicència per a obertura de portal de substitució de
l'accés de vehicles a la finca del carrer Fontanella, 7
Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació d'habitatge en edifici
plurifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Ferriol, 45,3,2
Contractació

Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor a l'església de
Sant Esteve al carrer Sant Esteve, 18.

Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de planta golfes vinculada a
habitatge al carrer Portbou, 1, 3r, 2a

