
 Data  14/07/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Coempco SA les  obres  
 de construcció d’escala d’emergència i reparació de   
 barbacanes del Museu Comarcal de la Garrotxa  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Florenci Cos SL els trebal ls de  
 substitució de 4 fan-coils verticals existents a la  planta  
 baixa  de l'edifici Torre Castanys  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Figueras Fills SL els tre balls  
 de climatització de la Torre Castanys, consistents en la  
 sectorització de les diferents línies elèctriques q ue  
 alimenten la instal·lació de climatització  

 Contractació  Aprovar el lloguer del quiosc bar i lavabos complem entaris  
 ubicats al Pont de les Móres  

 Contractació  Ampliar el termini de durada de la concessió per a la  
 gestió i l’explotació del bar ubicat al Casal dels Volcans  
 fins el dia 30 d’abril de 2018  

 Contractació  Aprovar la cessió d'ús a l'empresa Endesa Distribuc ión  
 Eléctrica SLU de la porció de la finca coneguda per  Arxiu  
 Comarcal, ubicada al carrer del Roser, qualificada de bé  
 patrimonial, on s'ha construït una central transfor madora  
 doble per al subministrament d'energia elèctrica en  baixa  
 tensió.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Figueras Fills SL corresponent a  les  
 obres de millora eficiència energètica enllumenat p úblic  
 quadres 11,35 i 49   
 - de liquidació d’Elèctric Jomi SL corresponent a l es  
 obres de millora eficiència energetica enllumenat p úblic  
 quadres 59,74 i 160     
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres  de  
 supressió barreres arquitectòniques avinguda Repúbl ica  
 Argentina    
 - n.1 de Joaquim Morera Salís corresponent al  
 subministrament equipament escenotècnic de l'adequa ció de  
 la sala municipal per espai polivalent  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona amb  
 destinació a millora i manteniment al Cementiri Mun icipal  
 (Accions 35 a 48)  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona  
 Acció Social, amb destinació a Subvenció per a Cent res  
 Municipals de formació d'adults de les comarques gi ronines  
 -Subvenció Escola d'Adults-,  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 amb destinació a Projectes d'acció social a l'àmbit  de les  
 comarques gironines El Voluntariat 2010  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona amb  
 destinació a fons subvencions -paviments 2010 i pis ta  
 patinatge  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 10ESL1) correspon ents a:  
 liquidacions corresponents a finques d’alta de nova   
 incorporació al padró, liquidacions corresponents a   
 finques objecte de regularització via compensació a mb  
 l’import dels rebut satisfet anteriorment per la ma teixa  
 finca, donant un diferencial positiu. I aprovar la  
 proposta de baixes/devolucions 10ESL1, que inclou:  
 devolució/ons parcial/s del/s rebut/s anterior/s  
 incorrecte/s per compensació amb una nova liquidaci ó,  
 devolució/ons totals, baixes totals  



 Urbanisme  Aprovar inicialment el Pla Parcial Urbanístic del s ector  
 10 Mas de Xexàs d’acord amb l’informe emès pel Dire ctor de  
 l’Àrea d’infraestructura i Obra Pública en data mar ç de  
 2010, l’arquitecte municipal en data 9 de juliol de  2010 i  
 la lletrada d’urbanisme en data 9 de juliol de 2010 , que  
 s’adjunten a l’expedient.  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'edifici plurifamiliar de 48 habitatge s,  
 aparcaments (48 places de cotxe i 6 de moto) i 48 t rasters  
 situats al carrer Abat Racimir, 31  

 Llicència  Concedir llicència per a reparació de coberta i faç ana  
 situat al carrer Roser, 12  

 Llicència  Concedir llicència per finalitzar les obres de  
 rehabilitació d'edifici plurifamiliar i legalitzaci ó  
 d'obres segons modificació de projecte situat al ca rrer  
 Sant Ferriol, 10 

 Llicència  Concedir llicència per a divisió de nau industrial situat  
 al carrer Vallespir 7-9  

 Medi Ambient /  Donar compte que s'ha comunicat l’obertura d’un bar  al  
 c/Roser 7, de conformitat amb l’acord de Ple Munici pal de  
 18 de febrer de 2010.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Bonal empresa de   
 serveis elèctrics i electrònics SA el subministrame nt de  
 150 comandaments  per pilones  amb destí a les dues  noves  
 portes  del 'Firalet'  


