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Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Aprovar el conveni  a subscriure entre aquest Ajuntament  i

l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SL per tal de resoldre
l’afecció i reposició de la línia de BT situada a l’edifici de
Cra. de la Canya, núm. 40, per tal de procedir a l’enderroc de
la finca.

Contractació Contractar amb l’empresa Tècnica i Gestió SL els treballs de
coordinació de seguretat i salut de les obres de conservació de
paviment de les vies públiques 2005

Contractació Contractar amb l’empresa Tècnica i Gestió SL  els treballs de
coordinació de seguretat i salut de les obres de condicionament
i millora dels camins de Batet.  Fase1,

Contractació Contractar amb l’empresa Hiper Decoració SA  el subministrament
de moqueta amb destí a l’entrada de la Biblioteca Marià Vayreda

Contractació Contractar amb l’empresa Esja Pintors SL els treballs de
substitució de la moqueta de l’entrada de la Biblioteca Marià
Vayreda

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Recaptació Aprovar el càrrec de sancions de circulació al servei de
recaptació del Consell Comarcal de la Garrotxa,  corresponent a
contribuents amb domicili fiscal a la comarca, per tal que
realitzi els tràmits executius que corresponguin per al
cobrament dels deutes

Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d’IBI

Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d’IBI

Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d’IBI

Urbanisme Aprovar la Memòria valorada  de les obres complementàries de
l’adequació de l’espai P1P (entre aules) Can Monsá seu FES i
UNED al carrer Fontanella 1 i 3, redactat pels serveis tècnics
municipals.

Llicència d'obres Concedir llicència per a ampliació de llar d'infants al carrer
Sant Feliu, 60

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma i ampliació local comercial
'Can Manxa' al carrer Antoni Llopis, 14

Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació edifici plurifamiliar per
 3 habitatges i 1 local al carrer Nou Sant Antoni, 12

Llicència d'obres Concedir llicència per  construcció de nau industrial al carrer
França, 88-90-92

Llicència d'obres Donar compte a la Junta de  Govern Local de l’informe emès per
l’arquitecte municipal en relació  a la sol·licitud de llicència
 d’obres d’instal·lació de tanca de reixat per a bestiar a la
finca del camp de les Contentes

Llicència d'obres Donar compte a la Junta de  Govern Local de l’informe emès per
l’arquitecte municipal en relació  a la sol·licitud de llicència
 d’obres de pavimentació d’accessos i d’àrea d’aparcament del
restaurant la Moixina (ctra. de la Moixina, s/n)

Llicència d'obres Donar compte a la Junta de  Govern Local de l’informe emès per
l’arquitecte municipal en relació  a la sol·licitud de llicència
 d’obres de construcció de tanca de finca situada a la ctra de
la Deu, número 125

Medi Ambient / Atorgament de llicència ambiental per a l'obertura d'un magatzem
 de comerç de fusta al carrer dels Garganta, 10



Medi Ambient / Urgència. Concedir llicència per a reforma d'edifici industrial
d'adequació d'espai per a contenidors al carrer Mestre Vives, 3


