
 Data  18/05/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Cedir gratuïtament i a precari a l’Associació dels Amics  
 del Porc i Xai (AOAPIX) i a l’Associació Pim Pam Pu m Foc,  
 de forma conjunta, l’ús de la nau situada a la finc a  
 ubicada la carretera de les Feixes, núm. 41  

 Contractació  Prorrogar la cessió d’ús que l’Escola de Dansa Folk lòrica  
 de la Garrotxa té amb respecte a la part de l’edifi cació  
 de les antigues Escoles de Sant Pere Màrtir.  

 Contractació  Augmentar amb  efectes del dia 1 de maig de 2011, e l preu  
 de l'arrendament de part de les instal·lacions de l a  
 piscifactoria del Molí de les Fonts  

 Contractació  Fixar el preu del cànon de la concessió per a la ge stió i  
 explotació del bar ubicat a Casal dels Volcans  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Serveis de neteges tècniqu es  
 Olot-Net SL  els treballs de neteja d'embornals amb  camió  
 cisterna i equip de pressió, del barri de Benavent  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules i convocatòria procedim ent  
 negociat sense publicitat obra esplanació carrers  
 perimetrals d'accés al nou equipament escolar del M orrot  

 Contractació  Aprovar la fase A de les actuacions en obres comple mentàries  
 previstes per aquest Ajuntament i que es detallen a  
 continuació:  
 -Sectorització Cambra Instal·lacions Pavelló  d’Esp orts  
 -Arranjament Particions Llar d’Infants Les Fonts  
 -Arranjament edifici La Granja  
 -Condicionament soterrani Casal de Sant Miquel  
 -Ventilació OAC  
 -Ventilació Sala Instal·lacions  soterrani Ajuntame nt  

 Contractació  Encarregar a l’arquitecte X.Canosa l’elaboració del s  
 treballs i informes amb un termini màxim de lliuram ent  
 d’un mes des de l’adopció del present acord.  

 Compres  Adquirir de Comercial Elèctrica Fornells SAU 100 un itats  
 amb destí a enllumenat públic, dins del programa 'C el fosc'.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació núm. 2 de Soy&Soy Pintats i  Lacats  
 SL corresponent a les obres de Pla rehabilitació de  les  
 façanes de la plaça Campdenmàs fase pintura  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Veïns d e Sant  
 Miquel  

 Intervenció  Concedir un ajut  econòmic a l’Associació de Veïns  
 Vivendes Garrotxa  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions del primer trimestre de  
 l’exercici 2011, corresponent a la taxa per ocupaci ó del  
 domini públic local per empreses explotadores de se rveis  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre Béns Imm obles  
 Urbans, relació 2011001  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada de millora i substituci ó de  
 guies i mecanismes de porticons replegables de Llar   
 d'infants de Les Fonts elaborada pels serveis tècni cs  
 municipals en data abril de 2011.  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada de dotació de sistema d e  
 bombeig aigua. Filtracions al soterrani del local d el  
 barri de Sant Miquel elaborada pels serveis tècnics   

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de tribuna i c anvi de  
 rajoles i mobiliari de cuina i bany d'habitatge al carrer  
 Tarragona, 24  



 Llicència  Concedir llicència per a enderroc de 2 edificis ent re  
 mitgeres al carrer Sant Ferriol, 36 - 38  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de la composic ió de  
 façanes i tanques de taller mecànic situat a la Ron da  
 Fluvià, 7  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de millora de la re gulació  
 semafòrica a l’encreuament viari de la cr. Santa Co loma  
 C-152 amb Av. Antoni Gaudí redactat pel director de  l’àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública.  


