
 Data  12/12/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

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

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

 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 Òmnium Cultural de la G arrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Col·lectiu cinema inde pendent  
 de la Garrotxa  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions de l'impost sobre despeses   
 sumptuàries exercici 2013  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 1r,  
 2n i 3r trimestre de l'Impost sobre activitats  
 econòmiques exercici 2013 i altres exercicis  

 Ingressos  Aprovació annex padró taxa animals companyia exerci ci 2013  
 - 13ACAN01  

 Ingressos  Aprovar la proposta de baixes/devolucions 13ESAN01 I les  
 liquidacions (relació 13ESAN01) corresponents a l’a nnex  
 del padró de la taxa d’escombraries particulars 201 3 

 Ingressos  Aprovar la proposta de baixes/devolucions 13ESL1A1 I les  
 liquidacions (relació 13ESL1A1) corresponents a l’a nnex  
 del padró de la taxa d’escombraries particulars 201 3 

 Contractació  Donar compte del decret de l’Alcaldia del dia 3 de  
 desembre de 2013 relatiu a la rectificació de l’aco rd de  
 la Junta de Govern de data 21/11/2013, en el sentit  que  
 s’acorda:   
 1.- Renunciar a l’actuació  núm. 2012/545 amb títol :  
 adequació de l’accés per ambulàncies i a l’aparcame nt de  
 l’Hospital d’Olot inclosa en el programa específic de  
 cooperació municipal de la Diputació de Girona  
 2.- Sol·licitar la inclusió de la nova actuació que  es  

proposa amb títol obres del projecte de vestidors d e l’Estadi    
Municipal Fase 1.1 

 Contractació  Contractar amb l’empresa Rubau Tarrés SAU  els treb alls  
 d'enllumenat i pintat de les parades del mercat  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL els tr eballs  
 de reparació d’un tram de la xarxa de clavegueram s ituat  
 al carrer Marià Vayreda, 6-8.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Aglomerats Girona SA els t reballs  
 complementaris a les obres del projecte de conserva ció de  
 paviment de vies públiques 2013  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Topolot SCP  els treballs  de  
 control topogràfic en l'execució de les obres de la  plaça  
 Mercat  

 Contractació  Contractar amb Pareja & Associats els treballs rela tius a  
 la representació i defensa judicial de l'Ajuntament  d’Olot  
 en el recurs contenciós administratiu núm. 158/2011   
 interposat contra les modificacions puntuals de POU M números 3 i 17  

 Contractació  Admetre la renúncia voluntària a la licitació  pres entada  
 per l’empresa World Wide Ice Professionals, SL i ad judicar  
 a l’empresa Rutes Turístiques i de Aventura Catalun ya ,  
 SL RUTAC,SL la concessió administrativa d’ús privat iu de  
 domini públic per a la ubicació i instal·lació no  
 permanent d’una pista de gel a la plaça Major  



 Contractació  Contractar amb l’empresa  Josep Vilanova SA els tre balls  
 d'arranjament dels desperfectes provocats per les p luges  
 del mes de juliol a la zona del Parc de les Móres  

 Personal  Aprovar el Pla de vacances de Nadal del personal d’ aquesta  
 Corporació per l’any 2013 
 
 Via Pública  Aprovar el conveni relatiu a la realització d’una c ampanya  
 per a la seguretat viària.  

 Llicència  Denegar la llicència per a ampliació amb piscina  
 d'habitatge unifamiliar aïllat situat a l'avinguda  
 Castella - La Manxa, 6 

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una  
 activitat d’obrador de pastisseria al c/Compositor  
 Pedrell, 49 d’Olot 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 19  de  
 novembre i 2 de desembre de 2013, relatius a canvis  no  
 substancials, canvis de titularitat, controls periò dics, i  
 permisos d’abocament d’aigües residuals, de diferen ts  
 activitats i atorgament de llicències de gossos  
 potencialment perillosos  

 Ingressos  Urgència. Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a  
 ingressar pel subministrament d’aigua potable 3r  
 trimestre 2013  


