
 Data  09/02/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relacio d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar una relació de devolució de fiances  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Creu Roja  

 Intervenció  Revisat el procés d’atorgament de subvencions a tra vés  
 dels convenis amb entitats i altres ens sense ànim de  
 lucre es proposa la modificació de determinats aspe ctes  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona  
 (Dipsalut), amb destinació a instal·lació de l'acum ulador  
 d'aigua calenta de les instal·lacions esportives de l Pla  
 de Dalt  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Rubau-Tarrés SAU les obres de l  
 projecte d’urbanització dels carrers C i E d’accés al nou  
 Hospital d’Olot, inclosa en el PUOSC 2011, actuació  núm.  
 2011/1228  

 Contractació  Procedir a la realització de les subscripcions  
 corresponents a les diferents dependències municipa ls per 
 a l’anny 2012  

 Contractació  Contractar amb Prevemont Sociedad de Prevención SL el  
 servei de prevenció de riscos laborals i vigilància  de la  
 salut personal de l'Ajuntament d'Olot per un termin i des  
 de l’1 de gener al 31 de desembre de  2012  

 Contractació  Contractar pel termini d’un any amb efectes del dia  2 de  
 gener de 2012, amb l’empresa Prevemont Sociedad de  
 Prevención SL  els serveis de prevenció de riscos l aborals  
 i vigilància de la salut del personal dels organism es  
 autònoms 

 Contractació  Contractar amb l’empresa Terundar SL el servei de  
 manteniment de les  instal·lacions  de calefacció i   
 climatització de l'edifici Ajuntament i de la Polic ia  
 Municipal per un termini des de l’1 de gener al 31 de  
 desembre de  2012  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Puig Alder SL els treball s de  
 construcció de rampes i vorera (itinerari per a  
 minusvàlids) a l'estadi de la Unió Esportiva Olot  

 Contractació  Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i l’empr esa  
 Endesa Distribución Electrica SLU de cessió gratuït a per  
 part de l’Ajuntament d’Olot d’un canalització de pr evisió  
 de la seva propietat al carrer Sabadell entre el nú m. 38 i  
 el núm. 60 per tal que l’empresa Endesa Distribució n   
 Electrica,SLU realitzi  els treballs de cablejat de   
 subministrament d’energia elèctrica, sense cap cost .  

 Urbanisme  Aprovar l’actualització dels coeficients per a la  
 valoració d’obres a efecte de la liquidació de dret s de  
 llicències per a l’any 2012, amb el benentès que ti ndran  
 efectes a partir de l’1 de gener de 2012.  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació interior d'edifi ci  
 industrial entre mitgeres situat a l'avinguda Santa   
 Coloma, 160  

 Llicència  Concedir llicència per a millores d'edifici de serv eis de  
 centre d'educació situat al Camí de les Fonts, 11  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'oficina bancària  en  
 planta baixa al carrer Sant Rafel, 8, B  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres d'ade quació  
 de local per a oficines situat al carrer Pare Roca,  10 BC,  

 Llicència  Concedir llicència per a obres provisionals de mill ora  



 d'habitatge situat al carrer Sant Bernat, 1, 3r, 2a  


