
 Data  16/01/2014  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Procedir a la bestreta a la Taula de la Mostra de  
 Pessebres d’Olot en concepte d’avançament del conve ni  
 atorgat, destinat a l’activitat Mostra de Pessebres  2013-2014  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 amb destinació a Subvenció exclosa de concurrència pública  
 -Millora de l'eficiència energètica dels equipament s  
 esportius municipals  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a material informàtic per a les aules de ls  
 barris de Sant Roc i Sant Miquel  

 Ingressos  Desestimar el recurs de reposició contra la liquida ció de  
 taxa per la utilització privativa i l'aprofitament  
 especial constituïts en el sòl, subsòl i vol de les  vies  
 públiques corresponent al tercer trimestre de 2013  

 Contractació  Sol·licitar el canvi d’actuació del PUOSC 2013-2016   
 corresponent a l’anualitat  2013 inclosa en el Prog rama   
 de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona a mb  
 títol: Rehabilitació espais per a dependències  
 administratives planta baixa Ajuntament,per l’actua ció amb  
 títol Obres del projecte d’adequació de seguretat c ontra  
 incendis i d’actuació d’accessibilitat a l’edifici de Can Monsà  

 Compres  Adquirir de la casa Auto Diesel Olot SL un carretó  
 elevador amb forquilla  frontal (d’ocasió) amb dest í a  
 la  Brigada Municipal  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada de tancament vidre depa rtament  
 d’Urbana redactat pels serveis tècnics municipals d e data  
 desembre de 2013  

 Urbanisme  Aprovar la revisió per actualització dels coeficien ts de  
 valoració d’obres a efecte de la liquidació de dret s de  
 llicències per a l’any 2014, d’acord amb l’informe emès  
 per l’arquitecte municipal en data gener de 2014 qu e  
 s’adjunta a l’expedient, i amb el benentès que tind ran  
 efectes a partir de l’1 de gener de 2014.  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació d’obertura d’una act ivitat  
 de taller de reparació de vehicles (12.19.b. Manten iment i  
 reparació de vehicles de motor i material de transp ort  
 que no fan operacions de pintura ni tractament de  
 superfície) al C/França núm. 53 d’Olot.  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 12  i 27  
 de desembre de 2013, relatius a obertura d’activita ts  
 innòcues, canvis de titularitat i baixes d’activita ts  


