Data

24/11/2011

Òrgan:

Junta de Govern Local ordinària

Descripció

Explicació

Intervenció

Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Ingressos

Aprovació de la resolució del recurs de reposició
interposat contra la liquidació OSL-2011-800065
aprofitament especial domini públic operadors telefonia

Ingressos

Aprovar les liquidacions derivades de la revisió del
Consorci Sigma de la taxa per prestació del servei de
recollida i tractament d'escombraries i residus de
l’exercici 2011

IMPC / Institut

Concòrrer a la convocatòria del programa Leader, per a
l’anualitat 2011, i sol·licitar un ajut amb destí al
projecte d’adequació parcial d’edifici per a oficines
municipals de promoció econòmica, carrer de Joan Pere
Fontanella 1-3, Can Monsà.

Contractació

Declarar deserta la licitació per adjudicar la
concessió de llicència d’ús privatiu per a l’ocupació
marginal d’espai amb màquines de venda automàtica de
begudes fredes, calentes i productes sòlids d’alimentació
en diverses dependències municipals.

Contractació

Contractar amb J.M. Riuro Blas - Transports Corcoyels treballs de preparació, embalatge, col·locació i
transport de les obres del Museu Comarcal de la Garrotxa
des dels magatzems de l'edifici Hospici als magatzems de
la Brigada Municipal (Can Jombi).

Contractació

Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL els treballs
de reforma dels embornals, inclosa la col·locació de
vorades amb boca i reixes de 70x30 cm. als carrers Fajol,
Gírgola, Àngel Guimerà i Castanyer, d’acord amb el seu
pressupost ref. 11/5061 i l’informe de l’arquitecte tècnic
municipal que figuren com a annexos a l’expedient.

Contractació

Contractar amb l’empresa Mecàniques Olbar SL els treballs
de subministrament de divers material per tal d'efectuar
treballs de manteniment de la via pública (reparació
vidres xemeneia Plaça Catalunya).

Contractació

Procedir al pagament a Bassols Energia Comercial SL de
l’execució dels treballs de la instal·lació exterior i
dels drets d'escomesa i del dipòsit de garantia per a
l'alta nova del subministrament elèctric del CEIP Sant Roc
al carrer Còrdoba.

Urbanisme

Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu d’obres
d’adequació parcial d’edifici per a oficines municipals de
promoció econòmica a Can Monsà, carrer de Joan Pere
Fontanella 1-3, redactat pels serveis tècnics municipals
en data novembre de 2011.

Llicència

Concedir llicència per a formació de coberta sobre rampa
d'accés al garatge en hagitatge unifamiliar aïllat situat
al carrer Aixadell, 3

Llicència

Concedir llicència per a adequació de local en planta
baixa per elaboració i venda de plats cuinats a la
carretera de la Deu 12, B

Llicència

Aprovar els plànols complementaris aportats en relació al
projecte d’obres de la llicència de construcció de 22
habitatges, 22 aparcaments i 2 locals comercials al carrer
Madrid-32-34 carrer Aranjuez 13-15, i incorporar aquesta
documentació al projecte aprovat per Junta de Govern Local
de data 14 de desembre de 2005, segons expedient
OMA32005000097.

