
 Data  14/06/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació de Construcci ons  
 J.Pallàs SL corresponent a les obres de reparació c oberta  
 façana geriàtric Montsacopa  

 Intervenció  Vistos els informes tècnics aprovar una relació de fiances  
 i avals per tal de poder procedir a la seva devoluc ió de  
 la partida no pressupostària que correspongui  

 Intervenció  Procedir a una bestreta a l’Agrupació Sardanista Ol ot en  
 concepte d’avançament del conveni destinat a l’acti vitat  
 anual 2012, aprovat per la Junta de Govern Local de  data  
 01/03/2012.  

 Contractació  Prorrogar pel termini de sis mesos amb efectes del dia 1  
 de juliol de 2012 el contracte de subministrament  de  
 l'energia elèctrica de l'Ajuntament d'Olot adjudica t  a  
 l’empresa  Bassols Energia Comercial SL  

 Contractació  Aprovar les despeses en relació a les connexions  
 elèctriques als quadres elèctrics de la Ciutat per a la  
 realització de festes i actes diversos durant l’any  2012 i  
 que es contractaran a l’empresa Endesa Distribución   

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Capdevila Advocats SCP  e ls  
 serveis de defensa jurídica d'aquest Ajuntament  en  la  
 causa núm. 233/2012 del Jutjat  Penal núm. 3 de Gir ona.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Celaya Emparanza y Galdos  
 Internacional SA CEGASA el subministrament i col·lo cació  
 d'una cabina amb pal per a radar Doppler AD9 E a  
 instal·lar a la carretera de les Tries  

 Personal  Autoritzar la realització d’estades d’empresa a l’À rea de  
 Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament a dos estudia nts de  
 primer de Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socia ls de  
 l’IES la Garrotxa i la realització d’estades d’empr esa a  
 l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa  

 Personal  Autoritzar la realització d’estades d’empresa a l’A rxiu  
 Comarcal de la Garrotxa d’aquest Ajuntament a dos  
 estudiants de primer de Batxillerat d’Humanitats i  
 Ciències Socials de l’IES la Garrotxa  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a la provisió, en règim  de  
 personal laboral fix, pel sistema de concurs oposic ió, en  
 torn lliure, d’una plaça d’administratiu/iva, escal a  
 d’administració general, a temps complert, grup ass imilat  
 C1, adscrita a l’Àrea de Suport Tècnic Informàtica  

 Promoció  Aprovar els torns setmanals, tant nocturns com de c ap de  
 setmana i festius, que regiran el servei dels taxis  a la  
 ciutat d’Olot i que figuren com a annex a aquesta  
 proposta. Aquests torns s’aplicaran durant el termi ni d’un  
 any, que anirà del mes de juliol de 2012 al mes de juliol  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar entre mitgeres al carrer Ignasi Rubió, 39  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'edifici plurifamiliar de 12 habitatge s, 2  
 locals i aparcament de 14 places, situat al carrer Pintor  
 Galwey, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a obres d'ampliació per un m òdul de  
 serveis en un restaurant a la carretera de Santa Pa u 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre el dia 16 d e maig  
 i l’1 de juny de 2012, referents a obertura d’activ itat  
 innòcues i canvis de nom d’activitats existents  


