
 Data  11/10/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Alcaldia  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundac ió  
 Agbar Centre d’estudis i investigacions del medi am bient i  
 l’Ajuntament d’Olot, per dur a terme el I Seminari  
 internacional sobre medi ambient dedicat a Empresa i  
 Energia organitzat per la FES i el Consorci Univers itat  
 Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, que tin drà  
 lloc en el marc dels Cursos de Tardor 2012 d’aquest a  
 universitat i en el Centre de conservació ex situ d e flora  
 amenaçada de Catalunya del Consorci Sigma.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 de Pere Boada Comas SL  
 corresponent a les obres d'esplanació accés al pati  del  
 CEIP Morrot  

 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.  

 Ingressos  Aprovar l'annex 2012 de la taxa d'animals de compan yia  
 12ACAN01 

 Contractació  Aprovar el contracte de precari per a la cessió d’ú s de  
 l’espai de bar del local Núria, a subscriure entre  
 l’Ajuntament d’Olot i l’entitat Associació d’idees el Racó  
 de les Arts de la Garrotxa, per un termini des del 26 de  
 setembre de 2012 al 30 de juny de 2013.  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment obert i ordinari ,   
 l’adjudicació del contracte de gestoria de l'Ajunta ment  
 d'Olot.  

 Concessions  Contractar amb l’empresa N. Font Soler - Impremta F ont el  
 subministrament dels impresos amb destí a la Polici a  
 Municipal  

 Personal  Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmic a d'una  
alumna de l'IES La Garrotxa, facilitant la realitza ció de les 
activitats d’aplicació pràctica del Projecte Clau a  l’Arxiu 
Municipal.  

 Urbanisme  Aprovar el text refós del projecte de reparcel·laci ó del  
 Polígon d’Actuació 13.02 carrer França  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de les condici ons  
 particulars de la llicència d'obres concedida per J unta de  
 Govern Local de 22/03/2012 per a la construcció  
 d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer Circumval· lació  

Corts Catalanes, 12, augmentant els terminis d'inic i i final de 
l'obra 

 Llicència  Concedir llicència per a pavimentació amb gespa art ificial  
 del camp de futbol situat al carrer Sant  Feliu, 58  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'edifici plurifam iliar  
 amb instal·lació d'ascensor al carrer Bisbe Serra, 59  

 Urbanisme  Aprovar el document tècnic redactat per l’arquitect e  
 municipal, cap de planejament urbà i Barri vell i  
 patrimoni arquitectònic, en data octubre de 2012 en  el  
 qual proposa corregir l’errada material del POUM, e n el  
 sentit de procedir a un reajustament dels límits i  
 alineacions urbanístiques de les dues finques situa des al  
 carrer Hortènsies, s/n, i els límits d’aquestes fin ques  
 respecte de les escales d’accés a la Plaça de Sant Pere  
 Màrtir, així com els límits del perímetre de l’Esgl ésia.  


