
 Data  22/11/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Arxiu  Aprovar el conveni i acceptar la donació de documen tació  
 de l’empresa Manufacturas Olot  

 Arxiu  Aprovar el conveni i acceptar la donació de documen tació  
 de la Societat Indústria i Comerç  

 Arxiu  Aprovar el conveni i acceptar la donació del Fons J . Daró  
 Julià  

 Arxiu  Aprovar el conveni i acceptar la donació i cessió d e drets  
 del Fons Monitors Cooperants d’Olot  

 Arxiu  Aprovar el conveni i acceptar la donació i cessió d e drets  
 del Fons J. Brunet Forasté  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 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 les liquidacions derivades de la revisió de  SIGMA  
 de la taxa per prestació del servei de recollida i  
 tractament d'escombraries i residus dels exercicis 2009,  
 2010, 2011 i 2012  

 Ingressos  Aprovar la relació de baixes presentades per Recapt ació  
 per diferents conceptes  

 Ingressos  Aprovar la relació de baixes presentades per Recapt ació  
 per diferents conceptes  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions del tercer trimestre de  
 l'exercici 2012, corresponent a la taxa per ocupaci ó del  
 domini públic local per empreses exportadores de se rveis  

 Cementiri  Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del ceme ntiri  
 municipal a aquells titulars dels mateixos, que han   
 manifestat la seva voluntat de vendre’ls  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL un pack d e 60  
 hores de serveis i assistència en servidors i  
 comunicacions en entorn windows  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Electricitat Altusa SL els   
 treballs de  reparació de les caixes i suports de  
 l'enllumenat del Recinte Firal  

 Contractació  Contractar amb  C. Vinardell Colom els treballs de  
 manteniment de la via pública relatius a  pintar le s   
 baranes de la via pública de Sant Pere Màrtir.  

 Contractació  Prorrogar pel termini de dos mesos, amb efectes del  dia 1  
 de desembre de 2012 i fins el 31 de gener de 2013,  els   
 serveis de l’elaboració del Quadre de Classificació   
 Funcional i el Quadre de Disposició del Fons de  
 l’Ajuntament d’Olot contractats amb N. Faig Vila.  

 Contractació  Contractar amb  l’equip Unparelld’arquitectes (E.Ca llís  
 Freixas, G.Moliner Milhau) els treballs d’assessora ment  
 tècnic per a la integració paisatgística i urbana d els  
 espais de Memòria Històrica d'Olot, d’acord amb la seva  
 oferta i l’informe tècnic que figuren com annexos a   
 l’expedient.  

 Contractació  Resoldre amb efectes del dia 31 de desembre de 2012  el  
 contracte subscrit d’arrendament del local situat a  la  
 planta soterrani i planta baixa de l’edifici núm. 2 0 del  
 carrer Bonaire i destinat a dependències de serveis   
 municipals de Joventut.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Olot Motor SL els treballs  de  
 reparació del vehicle de la Policia Municipal Nissa n Pick  



 Contractació  Modificar el contracte  del servei de neteja dels l ocals i  
 edificis municipals  dels Blocs  A i B aprovat per la  
 Junta de Govern Local del dia 20 de setembre de 201 2, i  
 adjudicat a l’empresa La Bruixa, neteges generals  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigad a  
 Municipal d’aquest Ajuntament a  un estudiant de 2n . curs  
 del Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administ rativa  
 de l’IES Bosc de la Coma, durant el període comprès  entre  
 el dia 26/11/2012 i el 12/04/2013  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’Autoprotecció de la Llar d’Infants  de  
 Sant Miquel  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de reforç d’estruct ura de  
 la planta baixa de l’edifici can Monsa al C/ Joan P ere  
 Fontanella, 1-3, redactat pels serveis tècnics muni cipals  
 en data octubre 2012.  

 Urbanisme  Rectificar l’error material detectat en l’acord de la  
 Junta de Govern Local de data 25 d’octubre de 2012 en el  
 sentit que l'aprovació del  projecte de pavimentaci ó de  
 l’àrea d’aparcament al c/ Pou de Glaç  - Closells, no era  
 una aprovació inicial.  

 Llicència  Concedir llicència per a renovació llicència rehabi litació  
 Mas l'Olivera per 2 habitatges usats  

 Llicència  Concedir llicència per a renovació llicència obres de  
 reforma d'1 habitatge existent i creació d'un nou  
 habitatge situat a l'avinguda Onze de Setembre, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de coberta en edifici  
 aparellat d'habitatges al carrer Esteve Paluzie May ola,  
 31, B A  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar aïllat situat al carrer Hondures, 34  


