
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
08/10/15 

ORDINÀRIA 
 

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior. 
2. Donar compte del despatx oficial. 
3. Donar compte de disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 

PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS: 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

A proposta del regidor de Cultura: 
 

4. Adhesió del Museu de la Garrotxa a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques 
de Girona. 

 

ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 
 
A proposta del regidor de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme: 

 

5. Aprovar el contracte de cessió d’us a precari de l’habitatge annex a l’església de sant 
Francesc del Montsacopa. 

6. Atorgar un lloc de venda no sedentària al mercat setmanal, destinada a la venda de 
productes de producció pròpia vinculats a l’apicultura. 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

A proposta de la regidora de Participació, Transparència i Govern Obert: 

 
7.1 Treballs de reforma del Centre de salut mental i centre de dia de la Garrotxa de l’IAS. 

Es contracta a Obres i Reformes Àngel SL. 
7.2 Treballs d’eliminació barreres arquitectòniques a la zona del pati al mòdul infantil del 

CEIP Pla de Dalt. Es contracta a Construccions J. Pallàs SL. 
7.3 Treballs de digitalització i extracció parcial de dades del Padró municipal d’habitants. 

Es contracta a Dinser Servicios Informáticos SL 
7.4  Subministrament equipament tecnològic nova Oficina de Turisme. Es contracta a F.J. 

Montenegro Galindo. 
7.5  Subministrament pintura per a manteniment instal·lacions esportives del barri del 

Morrot. Es contracta a Carles Fontfreda SA. 
7.6 Acceptar renúncia d’adjudicació de l’obra de tractament de contraforts en paret 

mitgera del carrer dels Sastres 22-24. Presentada per Soy & Soy Pintats i Lacats SL. 
7.7 Aprovació plec de clàusules administratives particulars per adjudicar, mitjançant 

procediment obert i tramitació d’urgència, la concessió d’autorització per a la 
utilització del pavelló firal, la nit de cap d’any 2015, i convocatòria de licitació. Queda 
sobre la taula.  
 

A proposta de la regidora d’Hisenda: 
 

8. Aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
9. Aprovar la devolució de fiances. 



                     

 

 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 

A proposta del regidor de Serveis Urbans, Espai Públic i Infraestructures i Obra Pública, 
Mobilitat i Ocupació de la Via Pública: 
 

10. Sol·licitar una pròrroga a la Diputació de Girona per a contractar i executar les obres 
de restauració de façanes i coberta de la capella de Sant Francesc. 

11. Aprovar la memòria valorada d’urbanització del PA 15.07 Pou del Glaç 3 i obres 
complementàries.  

12.1 Concedir llicència per a la modificació de projecte i pròrroga de la llicència d’obres 
de rehabilitació i ampliació del Mas La Canova d’en Grau.  

12.2 Concedir llicència per a la instal·lació de plataforma elevadora en habitatge al carrer 
Castanyer, 68  

12.3 Concedir llicència per a la instal·lació d’elevador en edifici unifamiliar entre mitgeres 
al carrer Noguer, 46.  

 

A proposta del regidor de Seguretat: 
 

13. Aprovar el Pla d’autoprotecció de la demostració eqüestre de Sant Lluc. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
14. Moció de suport al President Mas, l’exvicepresidenta Ortega, la Consellera Rigau i a 

totes les persones que van exercir el dret a decidir, votant i organitzant el 9N. 
 


