
 Data  07/11/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Cementiri  Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del ceme ntiri  
 municipal a aquells titulars dels mateixos, que han   
 manifestat la seva voluntat de vendre’ls  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (Fase  DO i O)  

 Intervenció  Vistos els informes tècnics, aprovar una relació de  
 fiances i avals per tal de poder procedir a la seva   
 devolució de la partida no pressupostària que corre spongui.  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat d e  
 Catalunya, Departament de Benestar Social i Família .  
 Direcció General de Joventut amb destinació al fina nçament  
 del projecte anomenat Projecte joves 100 % Olot  

 Ingressos  Aprovar la relació de baixes presentades per Recapt ació  
 per diferents conceptes  

 Ingressos  Requerir als titulars de criptes de la via Santa Sa bina  
 del cementiri municipal el pagament d’un ingrés de dret  
 públic no tributari per fer front a les despeses de   
 rehabilitació de la coberta de les criptes, tal com   
 disposa l’article 5.3 del Reglament.  

 Contractació  Aprovar  el programa d'obres d'inversió en la xarxa   
 d'aigua i autoritzar la seva execució a  l’empresa Sorea  
 SA atenent a la justificació de la seva viabilitat en el  
 marc concessional  

 Contractació  Donar compte de l'informe tècnic del director de l' Àrea  
 d'Infraestructura i Obra Pública del dia 29 d'octub re de  
 2013 en relació a l'estat d'execució del Pla d'Inve rsions  
 del Servei d'Aigua, període 09/03/2009 (inici conce ssió) a  
 09/03/2013 (fi any 4), executat per  l’empresa  Sor ea SA  

 Contractació  Contractar amb Enginyeria Obrador SLP Unipersonal T reballs  
 de redacció de la documentació tècnica per a les  
 instal·lacions elèctriques provisionals a la plaça Major i  
 al Passeig de Blay amb motiu de les Festes del Tura  2013  
 i documentació de tècnica de 8 carpetes baixa tensi ó a:  
 Passeig de Blay, Plaça Clarà, Plaça de Mig, Passeig  Ramon  
 Guillamet, Pl.Sant Miquel,Passeig de la Muralla i P laça  
 Campdenmàs; amb motiu de les Festes del Tura 2013  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Gest Oil Centre SL el  
 subministrament de combustible amb destí als vehicl es de  
 la Brigada Municipal durant el mes de setembre de 2 013.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte de pavimentació de  
 camins veïnals de Batet, redactat pel Director de l ’Àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública en data octubre de  2013,  
 modificat d’acord amb les condicions de l’informe e mès pel  
 Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de construcció del nou  
 edifici de la Plaça Mercat i sotmetre’l a informaci ó  
 pública pel termini de trenta dies.  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local comerci al  
 situat al carrer Josep Ayats, 3, B  


