
 Data  20/09/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.2 de Pere Boada Comas SL  
 corresponent a les obres de pavimentació i enllumen at  
 accés patí del CEIP Morrot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Olot Nit SL  

 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  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Agència de Residus de Catalunya, amb des tinació  
 al projecte d'esplanació de l'accés al pati del CEI P del Morrot  

 Contractació  Rescindir amb efectes del dia 31 de juliol de 2012 el  
 contracte en data 4 de març de 2010 subscrit entre aquest  
 Ajuntament i C. Petri per a la realització de fotog rafies  
 aèries sobre Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Fotografia Can 60 SL els   
 treballs de realització de fotografies sobre Olot t ot  
 establint  les condicions per al seu ús d'acord amb  el  
 document que s'ajunta a l'expedient; amb efectes de l dia 1  
 d’agost de 2012.  

 Contractació  Contractar amb N.Faig Vila els serveis per a l'elab oració  
 del Quadre de Classificació Funcional i el Quadre d e  
 Disposició del Fons de l'Ajuntament d'Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Grau Sistemes Tèrmics SL e l  
 servei de manteniment  anual, amb efectes 1 d’octub re de  
 2012  de les calderes de calefacció dels edificis  
 municipals segons s’especifica en l’escrit que figu ra  com  
 a annex a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Serveis de neteges tècniqu es  
 Olot-Net SL els treballs de neteja  i filmació del  
 clavegueram dels carrers Banyoles, Puigcerdà, Figue res,  
 Camprodon,Besalú, Ripoll i Amer  

 Contractació  Contractar amb Josep M.Feixas Verges el Lloguer de  
 sanitaris amb destí a les Festes del Tura 2012  

 Contractació  Modificar el contracte de la  concessió de llicènci a d’ús  
 privatiu per  l’ocupació marginal d’espai amb màqui nes de  
 venda automàtica de begudes fredes, calentes i prod uctes  
 sòlids d’alimentació en diverses dependències munic ipals,  
 adjudicat a  l’empresa Nou Vending SL, per acord de  la  
 Junta de Govern del dia 10 de maig de 2012, en el s entit  
 d’instal·lar a les dependències de l’Arxiu Comarcal  de la  
 Garrotxa, una màquina de begudes calentes , segons les  
 característiques i preus que figuren a la seva ofer ta  
 econòmica annex a  l’expedient.  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'autoprotecció de la carpa de les F estes  
 del barri de Sant Miquel  

 Urbanisme  Aprovar l’actuació de preus del projecte de condici onament  
 i millora de camins i infraestructures de serveis a l  
 sector de Pujou Fase 2 per adaptació al tipus d’IVA  vigent  
 a data d’avui, pressupost d’execució per contracte 2a  
 actualització (set-2012)  

 Urbanisme  Desestimar en tots els extrems les al·legacions  
 presentades i aprovar definitivament el projecte  d e  
 control d’accés al camí de Les Fonts, tram CEE Joan  XXIII  
 redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i  Obra Pública  



 Urbanisme  Aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre  
 l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Municipal de Promo ció de  
 la Ciutat relatiu a les actuacions de promoció econ òmica  
 al Barri Vell d’Olot, emmarcades en el Contracte de  Barri  
 (2012 i 2013).  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar aïllat al carrer Rebaixinc, 73  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació d'edifici  
 plurifamiliar de 3 habitatges i local comercial (1a  fase  
 segons pressupost de projecte) situat al carrer San t Rafel, 7 

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació d'una cabany a i  
 establiment d'un allotjament rural Masoveria Casasm itjana  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació a l'Ajuntament l’obe rtura  
 d’una activitat  recreativa de restauració sense te rrassa:  
 bar-restaurant al c/Major, 25 d’Olot  

 Contractació  Contractar amb Pareja & Associats els serveis relat ius a  
 la direcció lletrada del recurs contenciós administ ratiu  
 núm. 588/2010 interposat contra l'aprovació definit iva del  
 projecte de l'arxiu comarcal de la Garrotxa  


