
 Data  14/03/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Benestar Social  Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per al  
 projecte: Voluntariat, recurs per a l’acció comunit ària  
 cap a la lluita contra l’exclusió social  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Fundació Esclerosi M últiple  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a CCOO Unió Comarcal de l a Garrotxa 

 Ingressos  Aprovar l'Annex-1/2013 de l'Impost de vehicles de t racció  
 mecànica exercici 2013  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes  
 addicionals de la taxa per prestació del servei de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus exe rcicis  
 2010, 2011 i 2012  

 Ingressos  Obrir un període de presentació de noves sol·licitu ds per  
 a acollir-se a la reducció del rebut de la taxa per   
 recollida i tractament d’escombraries i residus i t axa  
 clavegueram exercici 2013  

 Ingressos  Aprovar les bases a regir per a la sol·licitud de r educció  
 de la taxa municipal de recollida d’escombraries  
 domiciliàries per les vivendes ubicades en sòl rúst ic a  
 regir per aquest exercici 2013  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment obert, la conces sió  
 d'utilització i explotació del quiosc-bar, amb lava bos  
 complementaris ubicat a la zona del Pont de les Mór es.  

 Contractació  Contractar amb C. McCragh Prujà els serveis de  
 representació i defensa jurídica de l'Ajuntament d' Olot en  
 els procediments 683 i 684 /2010 davant del Jutjat Social  
 núm. 1 de Girona.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Etra Bonal SA les obres de   
 modificació de la xarxa de comunicacions entre els  
 controladors de porta del sistema de control d'acce ssos  
 dels carrers Alta Maduixa i Alt del Tura i la xarxa   
 centralitzada del sistema de control d'accessos al nucli antic  

 Contractació  Aprovar les despeses en relació a les connexions  
 elèctriques als quadres elèctrics de la Ciutat per a la  
 realització de festes i altres actes durant l’any 2 012 i  
 que es contractaran a l’empresa Endesa distribución   

 Contractació  Contractar el servei de consergeria del Pavelló Fir al d’acord 
 amb les especificacions establertes en el contract e que figura 
 com annex a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Puig Alder SL els treballs   
 d'ampliació de potència i canvi de línia de l’ascen sor a  
 l'edifici 'FES' situat al carrer Fontanella núm. 3,   
 d’acord amb el seu pressupost  núm.18/13 i l’inform e de  
 l’arquitecte municipal que figuren com annex a l’ex pedient.  

 Contractació  Aprovar la despesa corresponent a la prestació dels   
 serveis de recollida de deixalles i neteja viària  
 realitzats durant els mesos de gener i febrer de 20 13  

 Compres  Adquirir de la casa Dextron SA divers material de  
 telecomunicacions amb destí a la Policia Municipal  

 Via Pública  Aprovar els criteris per a l’autorització de l’ocup ació de  
 la via pública, el dia 23 d’abril de 2013 (Dia de S ant  
 Jordi), per a la instal·lació de parades per a la v enda de  
 productes típics d’aquesta diada, que a figuren a l ’annex  



 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'aparell ele vador  
 en edifici d'habitatges situat al carrer Compositor  Pedrell, 15 

 Llicència  Concedir llicència per a adequació d'edifici d'ús  
 industrial situat al carrer Compositor Pedrell, 51  

 Habitatge  Aprovar formalment l’Adhesió al Conveni per a la cr eació  
 d’un Fons Social d'Habitatges (FSV)  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una  
 activitat de clínica veterinària amb botiga de comp lements  
 per a animals, al c/Sant Pere Màrtir, 44 d’Olot.  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 20  de  
 febrer i 6 de març de 2013, referents a l’obertura  
 d’activitats innòcues, canvis de nom, baixes i  
 autoritzacions sanitàries  


