
 Data  26/07/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Arxiu  Aprovar la proposta d'eliminació de documentació mu nicipal  

 Contractació  Aprovar els convenis de col·laboració entre aquest  
 Ajuntament i el Centro de Estudios Históricos del  
 Ferrocarril Español, per la cessió temporal de dos cotxes  
 de ferrocarril de 3a classe EX-FC d’Olot a Girona  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació d’Alfonso del Cid Sánchez correspon ent a  
 les obres d’adequació espai per instal·lacions tècn iques,  
 accions 04-05 Museu Comarcal, planta 3r pis, ala oe st,  
 edifici Hospici   
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres d’actuacions de millora a l'estadi d'atletism e,  
 accions 01,02,03 I 04   
 - núm. 1 de Puig Alder SL corresponent a les obres  
 d’adequació parcial edifici, dues sales a la planta  1r pis  
  (ala sud-est) carrer Joan Pere Fontanella, 3   
 - núm. 1 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obres  
 de projecte de pavimentació i enllumenat de l'accés  al  
 pati del CEIP Morrot   
 - núm. 1 de Rúbau Tarrés SAU corresponent a les obr es  
 d’urbanització els carrers C i E d'accés a l'hospit al nou  

 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  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Natació Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AA.VV les Fonts  

 Intervenció  Transferir l’activitat dels centres d’esplai Garbui x i  
 Espai jove al Consorci d’Acció Social de la Garrotx a, pel  
 que fa a la seva coordinació i control, i aprovar t raspàs  
 pressupostari  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona  
 *Acció Social (022)*, amb destinació al Voluntariat  2012,  
 promoció del voluntariat per a la transformació i e l canvi  
 social  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat i que es tramitarà per procediment d’urg ència,  
 l’adjudicació del subministrament de material per e quipar  
 el gimnàs del parc atlètic Tussols.  

 Contractació  Aprovar les despeses corresponents a les actuacions   
 musicals i de cultura popular que es portaran a ter me  
 durant les Festes del Tura 2012  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Pere Boada Comas SL les o bres de  
 millora de l’evacuació d'aigua de pluja entre els  
 carrers Mir Mas de Xexàs i Martí Casadevall, d’acor d amb  
 el seu pressupost núm. 12/6033 i l’informe de l’arq uitecte  
 tècnic municipal que figuren com a annex a l’expedi ent.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL les ob res de  
 reparació d'humitats al sostre de l'entrada del gar atge de  
 l'edifici de la comunitat de propietaris del carrer  Sant  
 Francesc d'Assís, núm. 2 ; d’acord amb la seva ofer ta núm.  
 12/6027 i l’informe de l’arquitecte tècnic  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Terundar SL el subministr ament i  
 instal·lació d'una caldera mural  amb destí a la  
 Biblioteca Marià Vayreda  

 Contractació  Aprovar les despeses de les activitats en relació a  la  
 celebració del Volcandpark  



 Contractació  Deixar sense efecte el conveni relatiu a l’ocupació  en  
 concepte de precari d’una finca de del carrer  
 Josep Ayats, propietat d’aquest Ajuntament.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Javajan serveis d'internet  SL el  
 subministrament, instal·lació  i configuració  de  
 l’equipament  dels punts de venda d'entrades, d’aco rd amb  
 la seva oferta  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en   
 edifici d'habitatge en filera situat al carrer Roca bruna,  17  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 22  
 habitatges, 2 locals i 22 places d'aparcament al ca rrer  
 Madrid, 32  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació i ampliació del Mas  
 Mont-rei de Batet de la Serra per un habitatge  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de garatge (1a  fase  
 de construcció d'habitatge unifamiliar entre mitger es)  
 situat al carrer Til·ler, 26  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació de planta soterr ani  
 d'aparcament d'edificis plurifamiliars d'habitatge al  
 carrer Rebaixinc, 26  

 Contractació  Urgència. Autoritzar a Xarxa Integral de profession als i  
 usuàries SCCL adjudicatària de la concessió d’utili tzació  
 i explotació del quiosc-bar del Pont de les Móres p er a  
 dur a terme durant el mes d’agost de 2012 les activ itats  
 que figuren a l’annex de l’expedient.  

 Protecció Civil  Urgència. Aprovar el Pla d’autoprotecció del castel l de  
 focs de Festes del Tura 2012.  


