
Data Acord: 24/11/2004

Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Adjudicar a l’empresa Rubau Tarrés SA les obres del projecte

d’urbanització de la calçada Nord de l’accés Nord al Pla de
Dalt. Fase 2. Etapes 3 i 4, d'acord amb el projecte redactat per
 l’empresa Gisa i aprovat per la Comissió de Govern en sessió
celebrada el dia 2/04/03

Contractació Contractar amb l’empresa Electricitat Mas SA els treballs de
millora del sistema d’il·luminació de l’estadi d’atletisme

Contractació Contractar amb l’empresa Electricitat Dortesa SL els treballs de
 millora de les instal·lacions d’aigua i electricitat dels
vestidors de la piscina municipal, segons oferta que figura com
a annex a l’expedient

Contractació Contractar amb l’empresa Electricitat Marcel·lí -Elmar- els
treballs puntuals de reforma i millora electricitat de l’Escola
Municipal d’Expressió, segons oferta que figura com a annex a
l’expedient

Contractació Contractar amb l’empresa Señales Girod SL el subministrament i
col·locació de 20 monolits d’expressió ciutadana

Contractació Contractar amb Mecánica Industrial Olot SL els treballs de
fabricació i instal·lació de guies i marcs mòbils (fase 2) per
tal de guardar les obres d’art al magatzem del Museu Comarcal de
 la Garrotxa

Contractació Contractar amb l’empresa JCP Lloguers el lloguer dels lavabos
químics  durant les Festes del Tura  2004

Compres Adquirir de la casa Marcas Viales SA una màquina pintabandes
model MVM-150

Compres Adquirir de l’empresa Marcas Viales SA els accessoris de la
màquina pintabandes model MVM-150

Compres Adquirir de l’empresa Micrològic SLU l’aplicació informàtica
Pro-olap

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses
Intervenció Aprovar les certificacions següents:

- de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent a les obres
de manteniment supressió barreres arquitectòniques Cementiri
Municipal
- n.2 de Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres
d’ampliació reforç estructura altell aula expressió Escola d'Art

- n.2 de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres d’urbanització
 de la calçada nord accçes nord al Pla de Dalt fase 2 etapes 1 i
 2
- n.3 de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres de construcció
 de la calçada nord accés nord al Pla de Dalt

Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Bassegoda
Construccions SL corresponent a les obres d’ampliació aula
d’expressió escola d’art a la Caixa de Girona

Ingressos Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre
l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua)

Recaptació Donar de baixa els rebuts que figuren a la relació de baixes
adjunt.

Recaptació Donar de baixa els rebuts que figuren a la relació de baixes
adjunta.

Recaptació Aprovar les baixes per insolvents presentades pel servei de
recaptació del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Recaptació Acord d'afecció de béns per deutes pendents d'IBI



Recaptació Acord d'afecció de béns per deutes pendents d'IBI
Recaptació Acord d'afecció de béns per deutes pendents d'IBI
Recaptació Acord d'afecció de béns per deutes pendents d'IBI
Urbanisme Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació voluntària

 i conveni urbanístic del Polígon d’actuació 10.15 del POUM a la
 carretera de la Canya 1

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma d'edifici d'un habitatge i
addició de 3 plantes per a 9 habitatges a l'avinguda Estació, 1

Llicència d'obres Concedir llicència per a remodelació d'estació de servei a la
carretera les Tries, 70

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma de bar musical situat a
l'avinguda Sant Joan, 4

Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de planta per a habitatge en
edifici plurifamiliar entre mitgeres al camí Montsacopa, 5

Llicència d'obres Concedir llicència per a addició de planta destinada a habitatge
 al carrer Brida, 4

Joventut / Rectificar l’acord adoptat en Junta de Govern Local de data
17/11/04  i sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció
per l’execució de les millores en el pavellons esportius
municipals i concòrrer a la subvenció per obres en immobles
esportius, d’acord amb la memòria valorada que s’adjunta
corresponent a l’obra millores als pavellons municipals

Benestar Social Adherir-nos al conveni signat entre el Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de
Catalunya, FMC, i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, ACMC, per tal de fomentar i concretar les actuacions
entre els membres adherits a l’FMC i  a l’ACMC i el Departament
de Justícia, mitjançant la Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil, pel que fa a l’execució de
programes que són competència de l’esmentada Secretaria.


