
 Data  28/11/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Cultura / ICCO  Aprovar la Guia d’estil per a les Administracions d e la  
 Garrotxa, elaborada pel Servei de Català d’Olot.  

 Arxiu  Aprovar el conveni i acceptar la donació i cessió d els  
 drets d’explotació d’un fons.  

 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 devoluc ió de  
 la partida no pressupostària que correspongui.  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació d’Aglomerats Girona SA corresponent  a les  
 obres de conservació paviments a les vies públiques   
 (projecte complementari)   
 - de liquidació d’Aglomerats Girona SA  corresponen t a  
 les obres de conservació paviments a les vies públi ques  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.201309/201 315   
 De J.Vayreda Casadevall corresponent a la minuta  
 d’honoraris de la redacció del projecte d’un edific i per  
 vestuaris a l’estadi municipal a la Caixa d'Arquite ctes  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 amb destinació a subvenció exclosa de concurrència pública  
  -servei d'assessorament jurídic en matèria d'habit atge  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Grupo de Estudios y altern ativas  
 21 SL  els treballs de redacció de l'estudi  i el p rocés  
 de remodelació del tram del carrer Bernat Vilar com près  
 entre el carrer Casimir Plana i la plaça Balmes; d’ acord  
 amb la seva oferta tècnica i econòmica  que figura com  
 annex a l’expedient.  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de senyalització d’itineraris  
 saludables redactat per Dipsalut, Organisme de Salu t  
 Pública de la Diputació de Girona en la versió de n ovembre  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una  
 activitat d’explotació ramadera equina, centre  
 d’equitació, al Mas Can Casamitjana de Batet de la Serra,  
 dins del terme municipal d’Olot.  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació d'obertura d’una act ivitat  
 de taller de reparació de motocicletes al c/Josep S aderra  
 núm. 3 baixos d’Olot.  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 6 i 18 de  
 novembre de 2013, referents a obertura d’activitats   
 innòcues, canvis de titularitat, baixes, expedients   
 suspensions, llicències de gossos perillosos, aboca ments  
 aigües residuals a la xarxa  


