
 Data  29/11/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Arxiu  Aprovació del conveni i acceptar la donació de  
 documentació de M.A.Fumanal Pagès  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

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

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal  de la  
 Garrotxa, amb destinació a Subvencions als ajuntame nts de  
 la comarca de La Garrotxa per a la realització  
 d'activitats relacionades amb l'esport, la compra d e  
 material esportiu i el manteniment de les instal·la cions  

 Ingressos  Aprovar la quota urbanística zero del projecte base  per a  
 l’execució de les quotes urbanístiques PA 13.02 car rer  
 França pels imports que consten a les taules detall ades a  
 la part expositiva.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Terundar SL  els treballs   
 relatius al subministrament i instal·lació del sist ema de  

regulació i control per ordinador del sistema elèct ric de Can   
Joanetes 

 Contractació  Procedir al pagament a X. Genover dels honoraris  
 professionals per actuacions relatives  a assessora ment  
 jurídic, preparació de documentació, assistència i  
 intervenció en els judicis al Jutjat de 1a Instànci a  
 d’Olot, en relació a la plaça de Braus d’Olot  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Ascensores Serra SA el se rvei de  
 manteniment dels ascensors instal·lats als  edifici s  
 municipals  

 Contractació  Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern L ocal  
 del dia 22 de novembre de 2012 relatiu a la modific ació  
 del contracte del servei de neteja dels locals i ed ificis  
 municipals Bloc B, en el sentit d’ampliar el servei  de  
 neteja de l’Escola d’Adults en 2 hores a la setmana , amb  
 efectes del dia 1 de desembre de 2012; per tant el total  
 d’hores a la setmana és de 10 hores.  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'Autoprotecció de la Llar d'Infants  de  
 Sant Pere Màrtir  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte d' obres  
 d'ampliació i millora d'edifici d'ús d'escorxador  
 industrial a l'avinguda Europa, 8  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 30   
 d’octubre i 14 de novembre de 2012, referents a les   
 modificacions/ampliacions d’activitats innòcues, ca nvis de  
 nom i baixes  


