
 Data  05/07/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Escola Pia d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Escola Pia d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Voleibol Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic als Esplais de la Garrotx a 

 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  Autoritzar la substitució de l’aval bancari d’Igfa- Urabser  
 UTE formalitzat amb l’entitat Banco Popular Español  SA,  
 per un nou aval bancari a nom d’Instal·lacions, For mació i  
 Assessorament SA  

 Recursos Externs  Aprovar els convenis que consten a l’ expedient de  
 patrocini econòmic de les Festes del Tura d’Olot 20 12  
 entre diferents empreses d'Olot i l’Ajuntament (Asc ensors  
 Serra SA, Bassols Energia SA, La Bruixa NGM SL, Est abliments 
 Viena SA)  

 Ingressos  Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a in gressar  
 pel subministrament d’aigua potable 1r trimestre 20 12  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Etra Bonal SA els treball s de  
 reparació, per accident, dels semàfors de la cruïll a de  
 l'avinguda Sant Jordi amb el carrer Volcà Croscat, d’acord  
 amb el seu pressupost núm. OTG005254 que figura com  annex  
 a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Etra Bonal SA  els trebal ls de  
 reparació, per accident,  dels semàfors de la cruïl la de  
 l'avinguda Sant Jordi amb el carrer Sant Cristòfol,   
 d’acord amb el seu pressupost núm. OTG005255 que fi gura  
 com annex a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Washington Internacional SA els  
 treballs relatius al trasllat (desmuntar i trasllad ar )  
 dels mòduls prefabricats: 2 mòduls vestidors i 1 mò dul  
 magatzem del Parc Atlètic Tossols, al mateix estadi   
 atlètic i a la zona dels pavellons d'esports, i d’a cord  
 amb la seva oferta núm. V5856-11   

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Neteges La Bruixa SL el s ervei  
 de neteja del casals d'estiu que es portarà a terme  a la  
 Llar d’Infants Les Fonts  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Genotec SL el servei de m enjador  
 de les llars d'estiu que es portarà a terme a la Ll ar  
 d'Infants Les Fonts, des del dia 4 de juliol al 31 d'agost  
 de 2012  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Ingeniería de Tráfico SL - Intra  
 els  treballs d'anàlisi de la mobilitat urbana d'Ol ot,  
 consistent en una recollida d'informació i posterio r  
 diagnosi referits a la mobilitat a peu, amb bicicle ta, amb  
 transport públic amb vehicle privat i l'aparcament  
 adaptat al marc actual de les infraestructures i se rveis  
 de la Ciutat.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Salicru el servei  de  
 manteniment del SAI  instal·lat a l'Arxiu Comarcal,   i la  
 reparació  del SAI  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’autoprotecció del Festival de Músi ca d’Olot 



 Urbanisme  Donar compte del Decret de data 21 de juny de 2012 pel  
 qual s’acorda comparèixer i personar-se davant de l a  
 Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administra tiu del  
 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a p art  
 interessada en el recurs contenciós administratiu n úm.  
 109/2012 interposat contra l’acord de la Comissió  
 Territorial d’Urbanisme de Girona, de data 22 de de sembre  
 de 2011, que acorda aprovar definitivament la modif icació  
 del Pla d’Ordenació Urbanística en el sector de mil lora Can Vera  

 Urbanisme  Donar compte del Decret de data 21 de juny de 2012 pel  
 qual s’acorda comparèixer i personar-se davant de l a  
 Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administra tiu del  
  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a part  
 interessada en el recurs contenciós administratiu n úm.  
 124/2012 interposat contra l’acord de la Comissió  
 Territorial d’Urbanisme de Girona, de data 22 de de sembre  
 de 2011, que acorda aprovar definitivament la modif icació  
 del d’Ordenació Urbanística en el sector de millora  urbana Can Vera  
 
Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre el dia 19 d e juny  
 de 2012, referents a obertura d’activitats innòcues  i  
 canvis de nom  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una  
 activitat  recreativa de restauració sense terrassa   
 interior: restaurant-bar a l’Av. Reis Catòlics núm.  3  
 baixos d’Olot  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una  
 activitat de taller d’impressió digital i disseny g ràfic  
 als baixos del c/Juli Garreta, 7 d’Olot.  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una  
 activitat de taller de reparació de vidres de vehic les de  
 motor als baixos de l’av. Reis Catòlics, 25 d’Olot.  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una  
 activitat de taller de mecanització de peces metàl· liques  
 a la Ronda les Mates núm. 30 d’Olot.  


