
 Data  17/05/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb Cent d'Estudis de Construcció i anàlisis de  
 mat SL els treballs de  realització  d'un estudi geotècnic  
 de la Ronda les Fonts entre l'avinguda Verge de Montserrat  
 i Cra. de Santa Pau. 

 Contractació Que els serveis econòmics procedeixin al pagament, a  
 l’empresa Excavacions Coll SL de les factures corresponents 
  als treballs d’enderroc de la cabana i dos coberts situats 
  a la finca Mas Els Closells 

 Contractació Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 9/05/06  
 i amb les mateixes condicions, el contracte d'arrendament  
 de la finca situada al darrera de l'Estadi Municipal, per a 
  la seva utilització com a camp d'esports 

 Contractació Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 1/02/06  
 el contracte subscrit entre aquest Ajuntament i l'empresa  
 Sinchro-Clon Multimedia SL relatiu al servei de manteniment 
  de l'audiovsiual del Museu dels Volcans 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Josep Vilanova SA  les obres del  
 projecte: 'elements arquitectònics del monuments als  
 vençuts i condicionament urbanístic del seu entorn. Fase 3' 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la factura n. 06 72 de Mecànica 
  Industrial Olot SL corresponent als treballs de muntar la  
 lona de l’Hospici,  a la Caixa de Pensions 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació de veïns de Sant Roc 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a Motor Antic Garrotxa 

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

 Ingressos Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

 Ingressos Encarregar a N. Pérez Moratones la defensa jurídica del  
 procediment abreujat   163/2006 del Jutjat Contenciós  
 Administratiu 2 de Girona 

 Personal Aprovació de les bases reguladores del concurs oposició en  
 torn lliure, règim d'interinatge, per a la provisió d'una  
 plaça d'administratiu, grup C, personal laboral 

 Urbanisme Aprovar el Conveni d’execució de l’obra urbanitzadora del  
 carrer confrontant al Polígon d’actuació 14.01 Sant Andreu 

 Urbanisme Aprovar el Projecte de reforma de l’edifici de la Policia  
 Municipal  a la Plaça de Can Joanetes 

 Llicència  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’informe emès  
 per l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud de  
 llicència d’obres de consolidació i rehabilitació de  
 cobertes, situada al Mas Brugada 

 Llicència  Concedir  la llicència sol·licitada per a construcció  
 edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges i  
 aparcament a l'avinguda Morrot, 113 

 Llicència  Concedir llicència  per a 2a fase construcció edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 6 habitatges, 2 locals i  
 aparcaments a l'avinguda Sant Joan, 27 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc de paret en planta baixa  
 a l'avinguda Girona, 56 



 Llicència  Concedir llicència per a projecte de rehabilitació de 4  
 edificis plurifamiliars per a 9 habitatges i 1 local  
 situada al carrer dels Sastres, 11,13,15,17 - Esgleiers  

 Urbanisme Aprovar definitivament el Projecte de reordenació de  
 trànsit dels carrers Abat Racimir, Remences i Josep Maria  
 Capdevila Balancó. 

 Medi Ambient /  Atorgar llicència ambiental per a l'obertura de la seu del  
 Consorci a la Plaça Palau, 8, Can Castellanes 

 IME /  Vista la convocatoria de subvencions de Generalitat de  
 Catalunya, Departament d'Educació, presentar sol·licitud de 
  concessió d'ajuts als centres i les escoles d'ensenyament  
 no universitari de Catalunya que compten amb formacions  
 escolars de música o dansa per participar en trobades o  
 intercanvis 

 Joventut /  Aprovar un conveni amb la Fundació Jaume Bofill per a la  
 realització de l'estudi "Joves, política i futur" 


