
 Data Acord:  17/09/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Salvador Enginyeria i Gestió  SLU els  
 treballs relatius a la redacció del projecte d’urba nització  
 complementari (fase 1) al Pla Parcial La Guardiola,  que  
 comprén  part del C/ Joaquim Blume i  tot el carrer  Olimpia.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Aluminis i Serralleria De ri SL els  
 treballs extres de les obres del projecte de millor es de la  
 piscina municipal (2008)-terrassa, soterrani i comp lements- .  

 Contractació  Prorrogar el contracte subscrit amb E. Callís per a  la  
 prestació de serveis d'arquitecte per col·laborar e n l'àrea  
 d'infraestructura i obra pública.  

 Contractació  Contractar amb A. Pineda la  prestació de serveis d 'enginyer  
 tècnic industrial per col·laborar en l'àrea d'Infra estructura  
  i Obra Pública.  

 Compres  Adquirir de l’empresa  Arcon Ourense SL 16 PC'S sem i-nous   
 amb destí a l'aula del PTT  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació de Serralleri a Deri SL  
 corresponent a les obres de millores piscina munici pal  
 terrassa soterrani i complements  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal  de la  
 Garrotxa, amb destinació a Xarxa 21 any 2008 -proje cte de  
 millores piscina municipal, terrassa, soterrani i c omplements  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona amb  
 destinació a subvenció de concessió directe, subven ció del  
 projecte d'accessos Llar d'infants les Fonts  

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

 Urbanisme  Aprovar  la Memòria valorada de reposició puntual d el ràfec  
 del CEIP Malagrida al carrer Circumval·lació de les  Corts  
 Catalanes, 30, redactat pels serveis tècnics munici pals.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’expropiació per t axació  
 conjunta i relació de béns i drets afectats, delimi tació  
 polígon d'expropiació per a l'adquisició del col·le ctor de la  
  zona de la Guardiola.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres de cons trucció  
 d'una piscina situada al carrer Pere Gussinyer, 9  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar de  
  17 habitatges i 17 aparcaments situat a l'avinguda  Bolívia,  
 13 - Bolívia, 15  

 Urbanisme  Aprovar  inicialment el Projecte d’urbanització de l’annex de  
  modificacions per compliment informe de l’ACA i do cumentació  
  complementària requerida pel PUOSC. Tram: Ctra. Sa nta Pau-  
 Av. Verge de Montserrat a la Ronda de les Fonts, re dactat  
 pels serveis tècnics municipals.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Mabyc SA els tre balls de  
 subministrament i instal·lació d'un sistema de lect ura i  
 gravació de matrícules dels vehicles de l'aparcamen t de  
 l'Estació d'Autobusos.  

 Medi Ambient /  Urgència. Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per  
 a l'obertura d'un aparcament públic de vehicles al carrer  
 Secretari Daunis s/n  


