
 Data  07/06/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Arxiu  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Pat ronat  
 d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca per a la cessi ó d’ús  
 d’un espai de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa al Pa tronat.  

 Festes  Aprovar les bases per a l’adjudicació de les barraq ues i  
 de la neteja de gots, per a les Festes del Tura de l’any  
 2012  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 de Construccions J.Pall às SL  
 corresponent a les obres de reparació coberta façan a  
 Geriàtric Montsacopa  

 Intervenció  Concedir l’ajut econòmic a l’Associació Cultural Ri alles  

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

 Recursos Externs  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona  
 Àrea d’Acció Territorial Medi Ambient, amb destinac ió a  
 Pla a l'Acció 2012 Pla d'acció local per la sosteni bilitat  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil a l'entitat Xfera Moviles  SA  
 (YOIGO)  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil a l'entitat  France Telec om  
 España SA  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil a l'entitat  Vodafone Esp aña SA  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil a l'entitat   Telefónica Móviles  
 España SA  

 Contractació  Ratificar el decret del dia 1 de juny de 2012 d’aut oritzar  
 a Xarxa Integral de Professionals i Usuàries, SCCL  
 adjudicatària de la concessió d’utilització i explo tació  
 del quiosc-bar del Pont de les Móres per a dur a te rme el  
 taller de gelats artesanals el dia 2 de juny  

 Contractació  Autoritzar a Xarxa Integral de Professionals i Usuà ries,  
 SCCL, adjudicatària de la concessió d’utilització i   
 explotació del quiosc-bar del Pont de les Móres, pe r dur a  
 terme l’activitat: tast de contes per a adults el p roper  
 dissabte dia 9 de juny a la tarda amb acomiadament  
 musical, a la zona del quiosc.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Serveis de pintura Vial 9 SL els  
 treballs de manteniment relatius a repintat de dive rsa  
 senyalització de la via pública.  

 Contractació  Aprovar l’increment del servei de transport públic de  
 viatgers de la Ciutat d’Olot per a l’any 2012, tot deixant  
 sense efecte la reducció estival incialment previst a i  
 que afectava a l’expedició de les 7:20 de la LB.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Construccions J.Pallàs SL els  
 treballs extres de les obres de reparació de la cob erta  
 voladís  i reposició de peces aplacat façana sud-oe st de  
 la residència geriàtrica Montsacopa  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Pere Boada Comas SL les obre s del  
 projecte d'esplanació de l'accés  al pati CEIP Morr ot  



 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Pere Boada Comas SL les obre s del  
 projecte de pavimentació i enllumenat de l'accés al  pati  
 del CEIP Morrot  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de millora de la seguretat viàr ia dels  
 passos de vianants de l’avinguda Girona redactat pe l  
 director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'elevador en   
 habitatge unifamiliar al carrer Ginebre, 3  


