
 Data  21/07/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 IME /  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Depart ament  
 d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Olot per al Projecte  CLAU  
 d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat  
 d’educació secundària de la comarca al segon cicle de  
 l’ESO de l’Institut Bosc de la Coma.  

 Intervenció  Aprovar una relacio d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació de Promocons Jidt SL  
 corresponent a les obres d’execucio linies elèctriq ues  
 afectades per la construcció del Ceip Sant Roc  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Grup Rialles Olot  

 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 corresponents a la taxa d’ entrada  
 de vehicles exercicis 2010 i 2011 de les finques am b  
 entrades no delimitades i revisades en el procés de   
 regularització de zones industrials/comercials  

 Recaptació  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 així com les condicions generals i especials fixade s per a  
 la seva aplicació, amb destinació a subvencions als   
 municipis de més de 5000 habitants de les comarques   
 gironines per facilitar l'accés a les noves tecnolo gies,  
 pel projecte: Ampliació i extensió del Gestor Docum ental,  
 presentat conjuntament pels Ajuntaments d’Olot,  Ll oret de  
 Mar i Figueres  

 Recursos Externs  Acceptar l’addenda al conveni de col·laboració entr e el  
 Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Olot, per a  la  
 realització d'activitats complementàries específiqu es de  
 l'Educació Secundària obligatòria adreçades a l'alu mnat  
 amb necessitats educatives específiques derivades d e la  
 inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarit zació  
 compartida  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Electrònica Joan SL  els  
 treballs d'instal·lació i connexió amb fibra òptica :  
 Ajuntament i Arxiu Comarcal i Ajuntament i Casal Ma rià  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova, SA l’obra nú m.   
 2011/525 inclosa en el PUOSC 2011 (Programa General ) amb  
 títol: condicionament i millora dels camins veïnals  de Batet 

 Contractació  Autoritzacions obres pla inversions servei d'aigua:   
 canonada del carrer Bastet i canonada del carrer Fe rradura  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 25 de  
 juliol de 2011 el contracte d’arrendament d’un loca l de  
 les sitges ubicat a la zona de l’Estació adjudicat a la  
 SAT la Vall de Bas.  

 Contractació  Augmentar en un 2,7%  i amb efectes del dia 1 de ju liol de  
 2011 l’import del servei de neteja dels edificis i  
 equipaments municipals agrupats en quatre blocs:A,B ,C, D.  

 Contractació  Fixar amb efectes del dia 1 de juliol de 2011 el pr eu de  
 la renda mensual del local de Joventut situat  al c arrer  
 Carme  núm. 8 (antic cinema Núria)  

 Contractació  Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern L ocal  
 del dia 7 de juliol de 2011 en el sentit de contrac tar a  
 favor de l’empresa Catering Vilanova SL el servei d e  
 càtering amb destí al servei de menjador de la camp anya  

 Contractació  Acceptar i agrair de l'entitat mercantil Minyana Ge rmans  
 SC de la motocicleta marca Joyride Evo amb destí a la  
 Policia Municipal  



 Contractació  Contractar amb  l’empresa Lafcarr Project & Design, SL els  
 treballs d'adequació motocicleta Joryde Evo  per a tasques  
  de moto policial  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació d'edifici de stinat  
 a garatge al carrer Panyó, 5 B.B  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habi tatge  
 unifamiliar aïllat  al carrer Sant Francesc de Paul a, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'aparell ele vador  
 en edifici plurifamiliar   al carrer Sant Cristòfor , 62  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de l'Escola Pia pe r  
 adequació a l'activitat  


