
 Data  26/09/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patinatge Artístic Olo t  

 Intervenció  Procedir a una bestreta a Junta Veïnal de Batet en  
 concepte d’avançament del conveni atorgat, destinat  a    
 les activitats anuals  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles d e  
 l’exercici 2013  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 13EVL1) correspon ents a:  
 a) liquidacions corresponents a finques d’alta de n ova  
 incorporació al padró.  
 b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització 

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa per prestació del serve i de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus exe rcici 2013 

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 13EEANNEX01)  
 corresponents a la taxa d’escombraries empresarials   
 exercici 2013 de totes les activitats afectades per  a la  
 construcció del nou mercat setmanal  

 Ingressos  Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a in gressar  
 pel subministrament d’aigua potable 2n trimestre 20 13  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Construccions J.Pallàs SL les  obres  
 d'actuacions de millora i manteniment (2013) de la via  
 Santa Sabina del Cementiri Municipal (Acció 12)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Gest Oil Centre SL el  
 subministrament de combustible  als vehicles de la Brigada  
 Municipal durant el mes de juliol de 2013  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Comercial Elèctrica Fornel ls SAU  
 el subministrament de lluminàries amb destí al Muse u  
 Comarcal de la Garrotxa  

 Compres  Formar part de la compra agregada del  Consell Coma rcal de  
 la Garrotxa per a l'adquisició de paper de fotocopi adora  
 blanc  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'autoprotecció de la festa de Sant Miquel  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'autoprotecció de la festa Quatre b arres i  
 una estrella  

 Urbanisme  Aprovar el projecte d’adequació de seguretat contra   
 incendis de l’edifici de Can Monsà redactat pels se rveis  
 tècnics municipals en data agost de 2013  

 Llicència  Concedir llicència per a consolidació de sostre i f açana  
 d'edifici plurifamiliar entre mitgeres al passeig d 'en  
 Blay, 47  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 20   
 d’agost i 19 de setembre de 2013, referents a obert ura  
 d’activitats innòcues, canvis de titularitat i baix es  


