
 Data  19/04/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació d’Alfonso del  Cid  
 Sánchez corresponent a les obres de construcció mòd uls  
 columbaris via Sant Llorenç al Cementiri Municipal  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a CCOO Unió Comarcal de l a Garrotxa  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment del valor dels terrenys de naturalesa u rbana  

 Ingressos  Aprovació annex-2/2012 de l'Impost de vehicles de t racció  
 mecànica exercici 2012-relació 12CIAN02  

 Contractació  Augmentar en un 1,9% i amb efectes del dia 1 d’abri l de  
 2012 , el preu de l’arrendament del  local del carr er  
 Proa, 9-11 destinat a serveis municipals de Joventu t  

 Contractació  Encarregar a l’empresa Culturània SC  la modificaci ó de  
 l’avantprojecte de senyalització dels espais de mem òria  
 històrica d’Olot, aprovat inicialment per la Junta de  
 Govern Local del dia 8 de juny de 2011 i  segons el  que  
 s’estableix en l’acord adoptat per la Junta de Gove rn  
 Local del dia 15 de desembre de 2011 de resolució d e les  
 al·legacions presentades a l’avantprojecte esmentat .  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Grau Sistemes Tèrmics SL e ls  
 treballs de subministrament i instal·lació d'una ca ldera  
 mural de condensació Wolf CGB 35 (GN) amb destí a l a  
 calefacció de la Llar d'Infants Sant Pere Màrtir  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest  
 Ajuntament i el Consorci d’Administració Oberta de  
 Catalunya per a la utilització del servei e-tauler  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure en tre  
 aquest Ajuntament i el Consorci Local Localret per a la  
 incorporació de l’Ajuntament d’Olot a la  Plataform a  
 Consensus per tal de poder crear un espai propi de difusió  
 d’audiovisual.  

 Urbanisme  Donar compte de l’aprovació definitiva de l’estudi  
 informatiu i estudi d’impacte ambiental millora gen eral.  
 nova carretera C-37 de Vic a Olot. Variant d’Olot. Tram:  
 Les Preses-Olot  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'elevador en   
 edifici d'habitatge situat a l'avinguda Santa Colom a, 121  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de nau industria l al  
 carrer Isaac Albéniz, 38  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre el dia 28 d e març  
 de 2012 i el dia 2 d’abril de 2012, referents a can vis de  
 nom, baixes i activitats innòcues  


