
 Data  24/05/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Promoció  Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell  
 Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de les Prese s per  
 al finançament de les despeses relatives a les actu acions  
 preparatòries per a la creació d'un ens comarcal de   
 promoció econòmica a la Garrotxa.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Procedir a una bestreta  a l’Associació Cultural Fl or de  
 Fajol en concepte d’avançament del conveni destinat  a  
 l’activitat de la festivitat de Corpus  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació OSL-2012-800019  
 aprofitament especial domini públic operadors telef onia  
 mòbil a l'entitat Vodafone España SAU  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació OSL-2012-800021  
 aprofitament especial domini públic operadors telef onia  
 mòbil a l'entitat Xfera Moviles SA (YOIGO)  

 Ingressos  Ratificar els termes del Conveni firmat amb l’empre sa Gas  
 Natural distribución SDG, SA en relació a diverses  
 qüestions de tipus fiscal, de garanties i de gestió   
 econòmica en general  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Pere Boada Comas SL  els  
 treballs de construcció de guals per a supressió de   
 barreres arquitectòniques segons: 1 al C/ Mèxic; 2 al   
 C/Puig Roig;  1  a la zona Escola Bisaroques i 1  a  la  
 zona Pont de Les Móres.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA  les obres :   
 Actuacions de Millora a l'Estadi Atlètic accions:  
 01,02,03,04, , d'acord amb la memòria valorada reda ctada  
 pels Serveis Tècnics Municipals,  i aprovada per la  Junta  
 de Govern Local del dia 24 de maig de 2012  

 Contractació  Donar de baixa la subscripció de bases de dades jur ídica  
 WestlaW2 de l’Editorial Aranzadi SA  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Grupo Editorial El derech o y  
 Quantor SL  la subscripció amb efectes del dia 1 de  juny  
 de 2012 de les bases de dades: El derecho administr ación  
 pública, Nautis 4 Social (memento social on line co n  
 BBDD), Nautis 4 Fiscal (memento fiscal on line con BBDD) 

 Compres  Contractar amb l’empresa Joaquim Morera Salis el  
 subministrament de divers  material audiovisual d’a cord  
 amb el seu pressupost núm. 12068 que figura com ann ex a  
 l'expedient, i amb destí a  l’Àrea de Festes d’aque st  
 Ajuntament  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a la provisió, en règim  de  
 personal laboral fix, pel sistema de concurs oposic ió, en  
 torn lliure, de quatre places d’auxiliar  
 administratiu/iva, escala d’administració general, dues a  
 temps complert i dues a temps parcial, grup assimil at C2,  
 adscrites a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’urbanització d el  
 carrer Sant Narcís redactat per Enginyeria Obrador SLPU en  
 data març de 2011  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’integració urb ana de  
 l’espai d’enderroc Can Tané redactat pel director d e  
 l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ram on Prat  
 Molas en data març de 2012.  



 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres 2a fase   
 d'adequació de nau i modificació de projecte situat  al  
 carrer Vallespir, 24  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre el dia 16 d ’abril  
 de 2012 i el 9 de maig de 2012, referents a obertur a  
 d’activitats innòcues, canvis de nom, modificacions  o  
 ampliacions d’activitats existents i arxiu d’expedi ent  
 d’adequacions en tràmit  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada d’actuacions de millora  a  
 l’estadi d’atletisme  acció 01- restauració zona 3 mòduls  
 prefabricats, acció 02- construcció base mòdul maga tzem,  
 acció 03- trasllat caseta metàl·lica per bombeig al jubs i  
 acció 04 tapa troneta distribució reg, redactada pe ls  
 serveis tècnics municipals en data març de 2012.  


