
 Data  08/03/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions:  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres de millora accés i pas de vianants part centr al del  
 passeig de Barcelona   
 - de liquidació de Construccions Pallàs SL correspo nent a  
 les obres de modificació rebedor accés llar infants  Sant  
 Pere Màrtir  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació de liqu idació  
 de Josep Vilanova SA  corresponent a les obres de m illora  
 accés i pas vianants part central passeig de Barcel ona al  
 Banc de Sabadell SA  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consorci d'Acció Socia l de la  
 Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Col·lectiu Cinema Inde pendent  
 de la Garrotxa  

 Intervenció  Aprovar una  relació de fiances i avals per tal de poder  
 procedir a la seva devolució de la partida no  
 pressupostària que correspongui.  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes  
 addicionals de la taxa per prestació del servei de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus, ex ercicis  
 2009, 2010 i 2011  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment del valor dels terrenys de naturalesa u rbana  

 Ingressos  Sol·licitar a Generalitat de Catalunya, Institut Ca talà  
 d’Energia- una pròrroga d’un mes (fins a la data 9 d’abril  
 de 2012) per a la justificació de l’execució de les   
 actuacions vinculades a les auditories energètiques  

 Ingressos  Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 27/02/2012, de  
 sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, Medi  
 Ambient, programa d'estalvi i eficiència energètica   
 convocatòria de la campanya Del Pla a l’acció any 2 012.  

 Ingressos  Acceptar la revocació parcial de la subvenció SV070 00573,  
 atorgada a l’Ajuntament d’Olot, per resolució del d irector  
 de l’ACA de 20 de desembre de 2007  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Alfonso del Cid Sánchez les o bres  
 d'adequació espai planta 3r pis de l'edifici de l'H ospici.  
 Accions 04 i 05 del Museu Comarcal de la Garrotxa  

 Contractació  Contractar pel termini d’un any amb efectes del dia  1 de  
 gener de 2012,  amb l’empresa FV Seguretat el serve i de  
 manteniment de les instal·lacions d’alarma (robator i i  
 incendis) dels edificis municipals  

 Contractació  Fixar el preu unitari de compra de fotografies aèri es  per  
 part de l’Ajuntament d’Olot amb C.Petri per a l’any  2012.  

 Contractació  Aprovar la fase A de les despeses de subministramen t de gas  
 naturals als edificis municipals per a l’any 2012.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Audifilm ABI SK  l’amplia ció  
 manteniment de les aplicacions 'Genseys5' de: carpe ta del  
 ciutadà, registre de documents electrònics, notific acions  
 electròniques, GenDoc.Gestor documental; tramitador  On-  
 line; BIGEN ; per un termini des del 1 de gener al 31 de  
 desembre de 2012  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Inforgest Informatica SL  
equipament informàtic amb destí a les diverses depe ndències 
municipals  



 Compres  Adquirir de l’empresa Enric Codony SA un   vehicle  
 d'ocasió Renault Kangoo amb destí a la Brigada Muni cipal.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Florenci Cos SL el  
 subministrament i instal·lació d’una caldera de  
 condensació de 45 KW amb destí al camp de futbol de l Pla de Dalt  

 Compres  Adquirir de la casa Crisol Color SL de 66 unitats d e 15 l  
 de pintura acrílica blanca per a senyalització de l es vies  
 públiques de la Ciutat.  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de pavimentació del tram de vor era  
 nord de l’avinguda Sant Joan Les Abadesses, entre e ls  
 carrers Ramon Berenguer i Vescomtat de Bas, redacta t pel  
 director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública ,  
 senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 2012  

 Llicència  Concedir llicència per a renovació llicència obres per  
 reforma interior habitatge usat en edifici plurifam iliar  
 situat al carrer Bisbe Lorenzana, 15, 4a, 1a  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres d'ade quació  
 de local per a oficines situat al passatge del Cine ma  
 Colon, 4, B, 3a  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació d'edifici per a  
 oficines i serveis situat al carrer Roser, 27  


