
 Data  28/03/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural R ialles  
 Olot  

 Intervenció  Procedir a una bestreta a l'Associació d’Hostalatge  de la  
 Garrotxa en concepte d’avançament del conveni per  
 activitats 2013  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment del valor dels terrenys de naturalesa u rbana  

 Contractació  Requerir l’empresa Gumin SL per tal que d'acord amb  el  
 contracte signat, procedeixi a la liquidació del cà non  
 anual de l'aparcament subterrani de la plaça de  
 l’Hospital, corresponent al termini des del 19 de m arç de  
 2013 al 18 de març de 2014  

 Contractació  Contractar els treballs de descripció dels fons d’i matges  
 E. Moner Toronell i Família Bassols de l’Arxiu  
 Comarcal de la Garrotxa.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Florenci Cos SL els servei s de  
 control de legionel·la en instal·lacions municipals   
 afectades pel Decret de prevenció de la legionel·la  

 Contractació  Contractar amb D. Barti Rota els treballs relatius a la  
 instal·lació  i manteniment del tendal del pati de  
 l'edifici Hospici  

 Contractació  Contractar amb Pons Juanola Procuradors SC els serv eis de  
 tramitació expedient judici ordinari núm. 474/10 i  
 apel·lació núm. 91/13 en relació  a la titularitat de la  
 plaça de Braus.  

 Contractació  Cedir l’ús, a precari, d’un espai de l’Escola Ofici al  
 d’Idiomes com a seu de l’Associació d’alumnes i exa lumnes  
 de l’EOI d’Olot, per a la realització de reunions i  activitats 

 Contractació  Contractar amb l’empresa Societat Catalana de Petro lis SA  
 el subministrament (efectuat a desembre i principis  de  
 gener de 2013) de gasoil C per a calefacció a cadas cuna de  
 les Escoles:Malagrida,Pla de Dalt, Escola Llar, i S ant Roc  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Societat Catalana de Petro lis SA  
 el subministrament  de gasoil C per a calefacció pe r a  
 cadascuna de les Escoles: Malagrida, Sant Roc, Pla de  
 Dalt, Morrot i Escola Llar  

 Urbanisme  Aprovar projecte tècnic elèctric d’ampliació d’enll umenat  
 públic de la Plaça Major  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local comerci al al  
 passeig de Barcelona, 6, B, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació i adequació  
 interior d'una cabana per 1 habitatge nou al Mas Ve ntolà  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de mercat muni cipal  
 provisional situat al passeig d'en Blay, 8  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació a l’ajuntament l’obe rtura  
 d’una activitat  recreativa de restauració sense te rrassa  
 interior: bar-restaurant al c/Berga i Boada núm. 2 d’Olot.  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 12  i 10  
 de març de 2013, referents a l’obertura d’activitat s  
 innòcues, canvis no substancials, canvis de titular itat i baixes  


