
 Data  14/07/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
Promoció  Acceptar la renúncia als llocs de venda núms. 23 i 25 de  
 la Plaça del Mercat, per destinar-los a peixateria,  amb  
 efectes de 30 de juny de 2011  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obr es  
 d’instal.lació àrea de jocs al passeig de la Murall a  
 - de liquidació de Promocons Jidt SL corresponent a  les  
 obres de construcció d’un skatepark al Parc Local d e Sant Roc  

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

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició   
 interposat contra liquidació aprofitament  especial  domini  
 públic operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició   
 interposat contra liquidació aprofitament  especial  domini  
 públic operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició   
 interposat contra liquidació aprofitament  especial  domini  
 públic operadors telefonia mòbil  

 Recursos Externs  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 Cooperació Esportiva, amb destinació a Subvencions per al  
 foment i la pràctica de l'esport destinades als  
 Ajuntaments i a les entitats esportives Programa C:  Ajuts a  
 Programes d'Interès Especial: foment de l’esport fe mení,  
 cohesió i integració social; innovació esportiva; e sport  
 per a discapacitats -Programa d'Activitats Esportiv es  
 d'Integració 2010/2011  

 Contractació  Prorrogar amb l’empresa  Ibermar SL el contracte de   
 manteniment  servidor unix HP9000 pel termini d'un any  amb  
 un termini des de l'1 de juliol de 2011 al 30 de ju ny de  
 2012.  

 Contractació  Encarregar al  Consell Comarcal de la Garrotxa la g estió  
 per a la redacció de les auditories energètiques se güents:  
 Edifici Escola Malagrida.  
 Edifici Escola Bisaroques  
 Edifici Hospici (Museu)  
 Edifici Pavelló Vell  

 Contractació  Declarar deserta la licitació per adjudicar, mitjan çant  
 procediment obert, la concessió de la gestió i expl otació  
 de l’espai La Carbonera del Teatre Principal per  
 instal·lar-hi una activitat recreativa.  

 Urbanisme  Acordar la suspensió de la tramitació de l’expedien t de la  
 memòria valorada d’obres de millora de la sala carb onera  
 al Teatre Principal  

 Urbanisme  Deixar sense efecte l'aprovació inicial del project e  
 d'ampliació de la piscina municipal a la zona del S alt de  
 les Bigues.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'edifici plurifam iliar  
 entre mitgeres   al carrer Pardal, 4  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació interior de nau  
 industrial  al carrer Garganta  4, B.A  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d' aparell elevador en    
habitatge plurifamiliar al carrer Miquel Servet 13 



 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a legalitzaci ó  
 obres de reforma local comercial al carrer Major, 1 2 B.B  

 Llicència  Denegar la llicència per a legalització d'obres de reforma  
 d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 2 habitat ges al  
 carrer Sant Cristòfol, 9 1r 2  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació d'ampliació d’una ac tivitat  
 comercial de venda i servei tècnic d’elements de pe satge  
 a l’av. Santa Coloma 34-36, pb i 1r pis, d’Olot.  


