
 Data  13/06/2013  

 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 devolu ció de  
 la partida no pressupostària que correspongui.  

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

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Voleibol Olot  

 Urbana  Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre béns imm obles  
 urbans  

 Contractació  Contractar pel termini d’un any amb efectes del dia  1 de  
 gener de 2013, amb l’empresa FV Seguretat el servei  de  
 manteniment de les instal·lacions d’alarma (robator i i  
 incendis) dels edificis municipals  

 Contractació  Contractar amb l’empresa A. del Cid Sánchez els  
 treballs d'adequació de les cobertes i paraments de l  
 Cementiri Municipal.  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment obert, la conces sió  
 administrativa d'ús privatiu del domini públic per a la  
 ubicació d'un aparcament i un rentador de camions a l  
 carrer Fenolleda d'Olot.  

 Personal  Autoritzar la realització d’estada d’empresa al  
 departament de Secretaria compartida amb l’Oficina  
 d’Atenció al Ciutadà, i a l'Arxiu Comarcal de la Ga rrotxa  
 a una estudiant de primer de Batxillerat Tecnològic  de  
 l’IES Montsacopa, i a un estudiant de primer de  
 Batxillerat Científic de l’IES Montsacopa.  

 Personal  Autoritzar la realització d’estades d’empresa a l’À rea de  
 Joventut i a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, a due s  
 estudiants de primer de Batxillerat Social de l’IES  Bocs  
 de la Coma i a un estudiant de primer de Batxillera t  
 Científic de l’IES Bosc de la Coma.  

 Personal  Autoritzar la realització d’estades d’empresa a l’À rea  
 d’Urbanisme d’aquest Ajuntament a una estudiant de primer  
 de Batxillerat Científic Tecnològic de l’IES la Gar rotxa  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’ICCO a una  
 estudiant del Màster en Gestió del Patrimoni en l’À mbit  
 Local a la Facultat de Lletres de Girona, durant el   
 període comprès entre l’01/07/2013 i el 26/07/2017  

 Personal  Aprovar l’horari de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per  
 aquest estiu 2013, des del dia 8 de juliol fins el dia 31  
 d’agost de 2013, ambdós inclosos, de dilluns a dive ndres  
 de les 8:00 a les 15:00  

 Personal  Aprovar el Pla de vacances d’estiu del personal d’a questa  
 Corporació per l’any 2013  

 Urbanisme  Desestimar en tots els seus extrems el recurs en re lació a  
 l'execució d'obres de rehabilitació i ampliació del  Mas  
 La Canova Petita de Batet  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la modificació del Projecte  
 d’urbanització de la Plaça de la illa del Teatre re dactat  
 per Land, Urbanisme i Projectes, SLP  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació d'obertures a façanes  
 projecte de rehabilitació i ampliació Mas La Canova  Petita  

 Llicència  Concedir llicència per a canvi de coberta a la caba nya del  
 Mas Bellvespre.  



 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció de 2 edificis plurifamiliars (de 4 + 8  
 habitatges), locals (3+3) i aparcaments (111 cotxes  i 30  
 motos) situats a la plaça Teatre  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 21  de  
 maig i 3 de juny de 2013, referents a l’obertura  
 d’activitats innòcues, canvis no substancials, canv is de  
 titularitat i baixes  

 Llicència  Urgència. Concedir llicència per a construcció de m ercat  
 municipal (amb enderroc previ) al carrer Mulleras, 17  


