
 Data  03/05/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 d’Excavacions Coll SL corresponent a les obre s  
 d’enderroc de tres finques al nucli antic al carrer  Verge  
 del Portal  24-26-28   
 - n.1 d’Excavacions Coll SL corresponent a les obre s  
 d’enderroc de tres finques al nucli antic al carrer  Verge  
 del Portal 24-26-28  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Esportiu Automobi lístic  
 Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic als Amics dels nens d'edu cació  
 especial  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic als Amics del Quadrilàter  Els  
 Canaris Bike Polo Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Patí Hòquei Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV antic territori alou  
 St.Cristòfol les Fonts  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Sant Francesc  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Barri del Morrot  - Pla  
 de Baix  

 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.  

 Intervenció  Procedir a la bestreta  a l’Agrupació Olot Fotograf ia en  
 concepte d’avançament del conveni atorgat destinat a  
 l’activitat Biennal Fotografia 2012  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment del valor dels terrenys de naturalesa u rbana,  
 que es detalla al full adjunt  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Josep Vilanova SA  les obres de  
 conservació de paviments de calçada de les vies púb liques  
 any 2012  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, fins el 28 de juny de  
 2013, la concessió administrativa d’ús privatiu de la via  
 pública per a la instal·lació d’un quiosc de llamin s al  
 Passeig de Blay  

 Contractació  Contractar amb A. Arimany Soler diversos treballs d e  
 manteniment de la via pública d'acord amb l'informe  del  
 director de la Brigada Municipal núm. 21212 del dia  18  
 d'abril de 2012 que figura com a annex a l'expedien t.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les  obres   
 d'integració urbana de l'espai lliure obtingut per  
 l'enderroc de l'edifici fora d'ordenació del carrer  Rocamora 

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Rocatomba SL  els treball s  
 d'inscripció a la campanya Estiu  Riu 2012, d’acord  amb  
 l’informe emès per l’Àrea de Joventut d’aquest Ajun tament  
 en data 23 d’abril de 2012 i el  pressupost de l'em presa  
 'Rocatomba, SL' núm. 123, que figuren com a annex a   
 l’expedient  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa La Fageda SCCL  els treba lls de  
 subministrament i construcció d’una tanca i baranes  a  
 l’Estadi d’Atletisme. Aquests treballs es realitzar an amb  
 total submissió a la memòria valorada : actuacions de  
 millora a l’Estadi d’Atletisme Acció 06, tanca i ba ranes  
 àrea BTT bicicarril, aprovada per la Junta de Gover n Local  
 del dia 3 de maig de 2012.  



 Contractació  Contractar amb l’empresa Comercial Elèctrica Fornel ls SAU  
 el subministrament de divers material elèctric i  
 lluminàries amb destí a treballs de manteniment  
 d’enllumenat públic i diversos edificis municipals.  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigad a  
 Municipal a un estudiant de 1r. Curs auxiliar de  
 fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniqu es  
 FM2E) del Departament d’Ensenyament de la Generalit at de  
 Catalunya, Pla de transició al treball de la Garrot xa,  

 Urbanisme  Aprovar el plànol d’obra d’actuacions de millora a  
 l’estadi d’atletisme - Acció 06. Tanca i baranes, à rea BTT  
 (bicicarril) redactat pels serveis tècnics municipa ls.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció escala al pati   
 interior edifici situat a l'avinguda Girona, 2 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 consolidació parcial d'habitatge a la carretera de la  
 Canya, 70  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’autoprotecció del concert Cantània  del  
 dia 6 de maig de 2012.  


