
 Data  21/03/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, programa de subvencions destinades al fomen t i la  
 pràctica de l'esport, adreçades als ajuntaments i l es  
 entitats esportives, presentar a l’esmentada convoc atòria  
 el projecte; Programes de Promoció Esportiva i Fome nt de  
 l'Activitat Física 2012/2013.  

 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.  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Penya Emba lats de  
 Sant Miquel  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació El Paraigu a 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de veïns d e Sant  
 Miquel  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Fundació Oncolliga G irona  

 Intervenció  Procedir a la bestreta a la Junta Veïnal de Batet e n  
 concepte d’avançament del conveni atorgat destinat a  
 l’aportació municipal 2013, aprovat per la Junta de  Govern  
 Local de data 14/03/2013.  

 Ingressos  Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 08/03/20 13  
 corresponent a la liquidació del servei d’aigua i  
 clavegueram del 4t trimestre 2012  

 Ingressos  Revocar les liquidacions de la taxa per utilització   
 privativa o aprofitament especial del domini públic  per  
 empreses de telefonia mòbil i retornar els avals qu e es  
 van constituir en el seu moment com a garantia de p agament  
 de les liquidacions  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, fins el 28 de juny de  
 2014, la concessió administrativa d’ús privatiu de la via  
 pública per a la instal·lació d’un quiosc de llamin s al  
 Passeig de Blay  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Francesc Ventolà Grabolosa , FV  
 Seguretat, el servei de manteniment, recàrrega, i  
 retimbrat dels extintors instal·lats als edificis  
 municipals  per a l’any 2013  

 Contractació  Modificar l’acord aprovat per la Junta de Govern Lo cal en  
 data 19 de novembre de 2012 relatiu a la contractac ió del  
 servei de manteniment dels ascensors instal·lats a  
 diversos edificis municipals en el sentit de:  
 -Deixar sense efecte la contractació del servei de  
 manteniment de l’ascensor instal·lat al CEIP Sant R oc.  
 -Incloure el servei de manteniment  per a l’any 201 3, el  
 de l’ascensor instal·lat al Museu dels Sants  

 Contractació  Adjudicar  a l’empresa Rubau Tarrés SAU les obres d el  
 projecte d’urbanització del Mirador, Tram: avinguda  Sant  
 Joan- carrer Berga i Boada  

 Contractació  Acceptar la renúncia del concessionari per a la  
 utilització i explotació d’un bar-retaurant situat a la  
 piscina municipal d’Olot, amb efecte  a data 1 d’oc tubre  

 Contractació  Desestimar el recurs de reposició  presentat per la   
 Comunitat de Propietaris del C/Bisbe Vilanova, núm.  1-1  
 bis,contra l’acord adoptat per la Junta de Govern L ocal  
 del dia 22 de novembre de 2012 de desestimació de l a  
 sol·licitud de cessió a l’Ajuntament de la titulari tat de  
 l’espai privat d’accés a la planta semisoterrani de l  



 carrer Bisbe Vilanova, núm. 1-1 bis  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Comercial Elèctrica Fornel ls SAU  
 el subministrament de divers material elèctric amb destí a  
 treballs de manteniment d'enllumenat públic i dels   
 edificis municipals  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Agustí CM SL  el subminis trament  
 de divers material amb destí a la Brigada Municipal  per a  
 treballs de manteniment d’edificis municipals i de la via  
 pública, així com d’adquisició de vestuari  

 Informàtica  Sol·licitar l’alta de l’Ajuntament d’Olot al servei                       
e-Notum del Consorci Administració Oberta de Catalu nya. 

 Informàtica  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona amb el  
 títol  Projecte:  Tràmits en línia  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’Autoprotecció de la llar d’infants  de les  
 Fonts  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de conservació de paviment a le s vies  
 públiques: any 2013, redactat pel director de l’àre a  
 d’Infraestructura i Obra Pública  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de millora d’accessibilitat a t rams de  
 vorera del carrer Bolós, del carrer Esgleiers i de l’Av.  
 Morrot, redactat pel director de l’àrea d’Infraestr uctura  
 i Obra Pública  

 Ingressos  Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut global  dins  
 el Fons de Cooperació econòmica i cultural 2013, am b el  
 benentès que es destinaran a l’execució dels projec tes:  
 - conservació de paviment a les vies públiques: any  2013.  
 - millora d’accessibilitat a trams de vorera del ca rrer Bolós,  
 del carrer Esgleiers i de l’Av. Morrot.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de mur de cont enció  
 de terres i de tanca de parcel·la a la carretera de   
 Riudaura, 189, B, B  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres d'add ició de  
 2 plantes en edifici d'habitatges situada al carrer   
 Pintor Domenge, 15  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de local comercial  situat  
 al carrer Antoni Llopis, 14  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres d'un  
 habitatge preexistent i adequació a normativa  
 d'habitabilitat d'un habitatge al Mas Cal Llorigó  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar entre mitgeres situat a l'avinguda Rei Jaume II, 37 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 11  i 13  
 de març de 2013, referents a les modificacions/ampl iacions  
 d’activitats innòcues, canvis de nom i baixes  


