
 Data  25/10/2006  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa  Mobles Soler SL els treba lls de  
 construcció de casetes per a hort,  d’acord amb la memòria  
 valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Montolivet Instal·lacions SL els  
 treballs d'instal·lació elèctrica de  la planta bai xa de  
 l'edifici de l'avinguda Sant Joan de les Abadesses,  núm. 22  
  per a  dependències de l'IME i el PTT.  

 Contractació  Contractar amb  Fecsa Endesa SL els  treballs de  
 modificació de les instal·lacions aèries de Fecsa-E ndesa   
 per tal d'executar enderrocs de la Plaça Campdenmàs , 10 i  
 11 i Verge del Portal, 22-24-26  

 Contractació  Deixar sense efecte acord adoptat per la Junta de G overn  
 Local en sessió celebrada el dia 4.10.06 relatiu a la  
 contractació dels treballs d’estudi d’usos i redacc ió  
 d’avantprojecte de remodelació de l’edifici de Can Montsà,  
 a l’empresa BCR Arquitectes,SC; atès que per acord de la  
 Junta de Govern Local del dia 15 de febrer de 2006  s’havia  
  contractat amb aquesta empresa la redacció del pla   
 director d’usos, avantprojecte  i projecte substitu ció  
 coberta edifici Fes-Uned (Can Montsà)  

 Cementiri  Declarar vàlida la licitació i adjudicar l’autoritz ació per  
  ocupació temporal de via pública amb instal·lació  
 desmontable per a activitats de restauració a la pl aça  
 Major  davant del Cafè Europa;  a la companyia  mer cantil  
 Ca l'Amic SL  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Jordi Roca Casas corresponent a les  
 obres de millores paret tancament pati CEIP Pla de Dalt  
 - de liquidació de Jordi Roca Casas corresponent a les  
 obres de modificació provisional dues obertures Esc ola  
 Municipal d'Expressió   
 - n.2 de Coempco SA corresponent a les obres de  
 rehabilitació i reforma edifici Art Cristià fase II  Etapa 1  
    
 - n.2 de Coempco SA corresponent a les obres de  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Club Slot la Plana  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de les següents certificac ions de  
 Coempco SA corresponent a les obres de rehabilitaci ó i  
 reforma edifici Art Cristià al Banc Bilbao Vizcaya  

 Ingressos  Aprovació liquidacions altes del 1r i 2n trimestre de  
 l’Impost d'activitats econòmiques exercici 2006  

 Urbanisme  Aprovar, com a operació jurídica complementària, el  conveni  
  signat amb el legal representant de la Junta de  
 Compensació del polígon A del Pla parcial la Creu M as  
 Bosser i l’entitat mercantil Habitat Bosser SL, en ordre a  

un acord transaccional en relació als contenciosos 90/2005 i   
167/2006 

 Urbanisme  Constatar el fet de la declaració implícita d'utili tat  
 pública a l'efecte d'ocupació dels béns per l'aprov ació del  
  Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), apr ovat  
 definitivament per la Comissió territorial d’Urbani sme de  
 Girona en sessió de 18.06.03, en relació a la finca  situada  
  al carrer Llosa, 19.  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte d’instal·lació elèctrica d’un l ocal  
 destinat a centre de formació a l’avinguda Sant Joa n de les  
  Abadesses número 22, dependències de l’IME i del P TT,  
 d’acord amb l’informe favorable emès pels serveis t ècnics  



 municipals en data 16.10.06  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar entre mitgeres al carrer Magall, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de cons trucció  
 d'un espai sotacoberta al carrer Alzina, 6  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de local auxil iar en  
 habitatge unifamiliar al carre Geranis, 98  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 10 habitatges i aparcaments a l'av inguda  
 Sant Jordi,  N.19 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar  
 entremitgeres de 31 habitatges i aparcaments al car rer  
 Doctor Joaquim Masmitjà, 14 i 18  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior 2 habitat ges  
 usats al carrer Clivillers, 22, 1r i 4t.  

 Llicència  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès  
 per l’arquitecte municipal en relació a la sol·lici tud de  
 llicència d’obres de reforma d'habitatge al Mas And reuic  

 Cultura / ICCO  Acceptar en concepte de donació amb destí al Museu Comarcal  
  de la Garrotxa, l’obra que va entrar a formar part  de la  
 col·lecció del Museu en concepte de dipòsit el 29.1 2.56,  
 que fins al moment, constava com a dipòsit: "Famíli a Berga"  
  de Josep Berga i Boada  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar la Memòria valorada de proposta m òduls  
 armaris d’hort. TA= 5 mòduls de 3 armaris i TB= 3 m òduls de  
  5 armaris, redactada pels serveis tècnics municipa ls.  


