
 Data  31/05/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 d’Alfonso del Cid Sánch ez  
 corresponent a les obres d’adequació espai per  
 instal·lacions tècniques al Museu Comarcal  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació d'Hostalat ge de  
 la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Olotins am ics del  
 porc i el xai  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Motor Antic Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre Excursionista O lot  

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

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 dins l’àmbit de  Cooperació Municipal, fons de subv encions  
 2012, projectes de conservació de paviments de la v ia  
 pública a varis carrers de la ciutat i projecte  
 d'estabilització del sòl a la plaça Clarà  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions complementàries de la taxa  de  
 clavegueram exercici  2011 i liquidacions provision als de  
 la taxa de clavegueram exercici 2012  

 Cementiri  Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del ceme ntiri  
 municipal, a aquells titulars dels mateixos, que ha n estat  
 manifestats la seva voluntat de vendre’ls  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Impressions rotatives offs et SA   
 els treballs d'edició i impressió de 8.000 exemplar s de la  
 guia  d'activitats d'estiu  2012 Activa l'estiu  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL l'adquisic ió de  
 la llicència: Oracle Standard Edition One  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Societat catalana de petro lis SA  
 el subministrament de gasoil per a calefacció a div erses  
 escoles de la Ciutat durant el mes d'abril de 2012  

 Promoció  Retornar a Mercado Olot SL  la fiança dipositada pe r  
 garantir la correcta gestió de la concessió de la P laça  
 del Mercat d’Olot.  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a la provisió, pel sist ema de  
 concurs oposició, en torn lliure, d’una plaça d’age nt  
 interí de la Policia Municipal.  

 Personal  Aprovar el Pla de vacances del personal d’aquesta  
 Corporació per l’any 2012  

 Personal  Donar compte del decret de compliment de la sentènc ia  
 59/12 del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Giro na.  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea  
 d’Informació del territori d’aquest Ajuntament a un   
 estudiant de 1r. Curs del Cicle formatiu de grau su perior  
 de Projectes d’edificació del Institut la Garrotxa.  

 Via Pública  Crear dues noves parades del transport interurbà (T EISA) a  
 la Ctra. Vella de Batet, entre els carrers Ponent i  Rosa  
 dels Vents, establint dos punts senyalitzats de par ada,  
 una a cada lateral de calçada i en cada sentit de  
 circulació, tal i com es grafia als plànols adjunts  a  
 l’abans esmentat projecte.  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’autoprotecció del concert del Duo Dinámico  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de control d’accés al camí  



 de Les Fonts, tram CEE Joan XXIII redactat pel dire ctor  
 de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública  

 Urbanisme  Autoritzar al Consorci de Medi Ambient i Salut Públ ica de  
 la Garrotxa (Sigma), la modificació física del conj unt  
 d’àrees de contenidors que consten a la sol·licitud   
 presentada en data 22 de maig de 2012  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habi tatge  
 unifamiliar situat al passeig Bisbe Guillamet, 26  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació d'edifici per a ús  
 d'hotel apartament al carrer Verge de la Guia, 33  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'elevador en   
 habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Rampí , 5  

 Intervenció  Procedir a la bestreta  a la Junta Veïnal de Batet en  
 concepte d’avançament del conveni destinat a l’acti vitat  
 de la festa major de Batet de la Serra, aprovat per  la  
 Junta de Govern Local de data 19/01/2012.  

 Intervenció  Procedir a la bestreta a l'Associació de Comerciant s  
 d’Olot en concepte d’avançament del conveni destina t a  
 l’activitat de dinamització comercial de la ciutat,   
 aprovat per la Junta de Govern Local de data 16/02/ 2012.  


