
 Data  16/05/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Arxiu  Aprovar l’eliminació de diversa documentació  

 Joventut /  Aprovar les bases per a l’adjudicació de les barraq ues i  
 de la neteja de gots, per a les Festes del Tura de l’any  
 2013  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.4 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’integració urbana de l'espai d'enderroc Can Tané  
 - n.5 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’integració urbana de l'espai d'enderroc Can Tané  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.5 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’integració u rbana  
 espai enderroc can Tané a l’empresa Hags Swelek SA  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.4 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’integració u rbana  
 espai enderroc can Tané al  Banc de Bilbao Vizcaya  

 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 Motor Antic Garrotxa  

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

 Ingressos  Aprovar les liquidacions del primer trimestre de  
 l’exercici 2013, corresponent a la taxa per ocupaci ó del  
 domini públic local per empreses explotadores de se rveis  

 Ingressos  Anul·lar la liquidació de la taxa per utilització  
 privativa o aprofitament especial del domini públic  per  
 empreses de telefonia mòbil i retornar l’aval que e s va  
 constituir en el seu moment com a garantia de paga ment  

 Ingressos  Convalidar el Decret d’Alcaldia del dia 05/04/2013  
 d’acceptació de subvenció  pel projecte anomenat Pl a  
 d'ajuts econòmics Xarxa 21  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 amb destinació al finançament del projecte Fons de  
 cooperació econòmica i cultural 2013  

 Contractació  Aprovar la creació i designació dels membres de la  
 "Comissió Tècnica de seguretat"  

 Contractació  Contractar amb E.Mas López els serveis de represent ació i  
 defensa de l'Ajuntament en els recursos  contencios os  
 administratius  davant del Jutjat Contenciós Admini stratiu  
 núm. 2 de Girona presentats per 'France Telecom Esp aña,SA'  

 Contractació  Contractar amb N.Pérez Moratones els serveis de  
 representació i defensa de l'Ajuntament d'Olot en r elació  
 al recurs contenciós administratiu núm 60/2013 pres entat  
 contra el projecte de memòria històrica  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Simon Lighting SA el  
 subministrament de material elèctric amb destí a  
 l'enllumenat públic  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Simon Lighting SA  el  
 subministrament de divers material elèctric amb des tí als  
 treballs de manteniment de l'enllumenat públic  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Carles Fontfreda SA divers   
 material amb destí a la conservació d'edificis muni cipals  
 i via pública  



 Via Pública  Aprovar un conveni amb Camió Auto SA per instal·lar  un  
 focus d’enllumenat públic a la façana de l’edifici de la  
 seva propietat, situat al núm. 2-A de l’avinguda Ga udí.  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada de millora recollida ai gües  
 pluvials pati zona nord del CEIP Volcà Biseroques  
 redactada pels serveis tècnics municipals  

 Llicència  Aprovar prèviament el projecte d’adequació de cober ts  
 existents per una hípica al Mas Casamitjana de Bate t de la  
 Serra  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres de pa rtició  
 de nau industrial situada al carrer Bestracà, 5  


