
 Data  14/11/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Arxiu  Acord per a la donació i cessió dels drets d'explot ació  
 del fons Elgarrotxí.cat  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses(fase ADO) 

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses(fase DO i O)  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.5 de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres  
 d’urbanització dels carrers C i E d'accés al nou Ho spital  
 d'Olot   
 - n.1 d’Aglomerats Girona SA corresponent a les obr es de  
 millora de la clavaguera del carrer Valls Nous  
 - n.1 d’Aglomerats Girona SA corresponent a les obr es de  
 conservació paviments vies públiques  
 - n.2 d’Aglomerats Girona SA corresponent a les obr es de  
 conservació paviments vies públiques  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consell Esportiu de la  Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Assoc. Alumnes Instit ut la  
 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 segon trimestre de l’e xercici  
 2013, corresponent a la taxa per ocupació del domin i  
 públic local per empreses explotadores de serveis  

 Ingressos  Convalidació decret d'Alcaldia de data 8/11/2013 re curs  
 France Telecom España SA corresponent a la liquidac ió  
 d'ocupació del domini públic local  

 Contractació  Contractar els treballs de reparació del tendal del  pati  
 de l'edifici Hospici realitzats per les empreses:  
 Materials i transports Coll, SL, D.Barti Rota,  
 Tecnodimension Hinchable, SL  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Serveis de neteges tècniq ues  
 Olot Net SL els treballs de neteja i filmació del c anal  
 col·lector del carrer Antoni Llopis  entre el carre r  
 Rengle i el C/Hospici  

 Contractació  Aprovar l’encàrrec específic de contractació al Con sell  
 Comarcal de la Garrotxa del servei d'implantació de  les  
 mesures derivades de les obligacions de la LOPD i  
 elaboració i manteniment del document de seguretat,   
 mitjançant un procediment de contractació agregada.  

 Contractació  Aprovar el canvi d’actuació del PUOSC 2013-2016 inc losa en  
 el Programa de Cooperació Municipal de la Diputació  de  
 Girona per la anualitat 2013, amb títol: Rehabilita ció  
 espais per a dependències administratives planta ba ixa  
 Ajuntament per l’actuació amb títol Obres del proje cte  
 d’adequació de seguretat contra incendis i d’actuac ió  
 d’accessibilitat a l’edifici de Can Monsà  

 Contractació  Contractar amb E. Mas López els treballs de direcci ó  
 tècnica de l'Ajuntament d'Olot en diversos recursos   
 contenciosos-administratius, en relació a la telefo nia mòbil  

 Personal  Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmic a d'un  
 estudiant d’ESO de l’IES La Garrotxa, facilitant la   
 realització de les activitats d’aplicació pràctica del  
 Projecte Clau a l’Arxiu Comarcal.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar aïllat al passatge Càvec, 2  



 Llicència  Urgència. Concedir llicència per a reforma d'edific i  
 assistencial (1a fase / accions B i C) al carrer Bi sbe  
 Lorenzana, 2  


