
 Data  18/04/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 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 la Joventut Ocellaire d 'Olot  

 Contractació  Donar per finalitzat, amb efectes 14 d’abril de 201 3,  el  
 contracte de concessió per a la gestió de l’ús de l a sala  
 El Torin  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Edicions El Bassegoda SL l a  
 inserció d’un espai informatiu setmanal de 12 mòdul s en la  
 revista La Comarca d’Olot  

 Compres  Contractar amb l’empresa  Arico Forest SL els treba lls de  
 subministrament i col·locació de protectors d'arrel s als  
 parterres enjardinats de l'avinguda Argentina davan t de la  
 casa  núm. 1 i al carrer Masia  davant de les cases   
 situades entre els núm. 2-14  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Terundar SL el subministra ment i  
 instal·lació de controls de regulació elèctrica  a  
 l'Escola Malagrida, Hospici i Casal dels Volcans i  de  
 controls de regulació de climatització a l'Escola M alagrida, 
 Escola Llar 

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Comercial Elèctrica Forne lls SAU  
 el subministrament de telerruptors i relllotges hor aris  
 setmanals amb destí als edificis municipals:Museu d els  
 Sants, IME; Escola Morot, Sala Torín; Escola Sant R oc,  
 Arxiu, Llar el Morrot, Llar les Fonts, Llar Sant Mi quel  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigad a  
 Municipal a un estudiant de 1r. Curs auxiliar de  
 fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniqu es  
 (FM2E) del Departament d’Ensenyament de la Generali tat de  
 Catalunya, Pla de transició al treball de la Garrot xa,  
 durant el període comprès entre el 02/04/2013 i el  
 28/06/2013 i amb horari  de 10 a 14 dilluns a diven dres,  
 segons estableix el Conveni de col·laboració entre  
 l’Ajuntament d’Olot i el PTT CC la Garrotxa  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'autoprotecció de l'IMPC  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'aparell ele vador  
 en habitatge unifamiliar al carrer Bisbe Serra, 56  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació a l’ajuntament de  
 l’obertura d’una activitat de local comercial de ve nda de  
 vehicles de segona mà, amb el seu propi taller priv at de  
 posada a punt dels mateixos als baixos del c/Ramon Berenguer  
 núm. 7 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 21  de  
 març i 9 d’abril de 2013, referents a l’obertura  
 d’activitats innòcues, canvis de titularitat, baixe s i  
 salut pública 


