
 Data  13/10/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Alcaldia  Adhesió formal de l’Ajuntament d’Olot al projecte e -MTA:  
 Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua  

 IME /  Rectificació acord Junta Govern Local 15/09/11 d'ap rovació  
 d'un conveni entre l'Ajuntament d'Olot i el Departa ment  
 d'Ensenyament de la Generalitat per la UEC, pel que  fa a  
 la quantitat que es rebrà.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 de Josep Vilanova SA  
 corresponent a les obres de millora accés pas de vi anants  
 al Passeig de Barcelona  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres de millora acc és pas  
 de vianants part central del passeig de Barcelona a l Banc  
 de Sabadell  

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

 Contractació  Contractar amb l’empresa Enginyeria Obrador SL els  
 treballs corresponents a la redacció de documentaci ó  
 tècnica en relació a les Festes del Tura 2011  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Serveis de neteges tècniqu es  
 Olot Net SL els treballs de neteja de clavegueram d el Parc  
 Nou durant els mesos de juny, juliol i agost.  

 Contractació  Acceptar la renúncia de l’empresa Plana Hurtós Engi nyers,  
 SL al contracte adjudicaT per la Junta de Govern Lo cal del  
 dia 3 de març de 2010 relatiu a la redacció del pro jecte  
 d’adequació de la instal·lació de climatització de les  
 dependències de l’IMPC; així com la direcció d’obre s,  
 coordinació de seguretat i salut i projecte de  
 legalització de l’ampliació de la instal·lació elèc trica i  
 certificat final visat pel Col·legi d’Enginyers  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Olot Televisió SL diversos   
 treballs relatius a publicitat  

 Contractació  Contractar amb X. Pérez Díaz els treballs de realit zació  
 dels vídeos amb destí al Museu del Paisatge  

 Contractació  Contractar amb E. Noguer Juncà els treballs  de  re cerca,  
 localització i documentació de material i imatges i   
 d’altres per tal de realitzar els audiovisuals  del  Museu  
 del Paisatge de Catalunya següents: Paisatge i iden titat  
 nacional, Estiueig, Cinema, Terra Baixa, Fontainebl eau i  
 Barbizon i Paisatges a l’abast.  

 Via Pública  Autoritzar a Òmnium Cultural de la Garrotxa, Joaqui m  
 Morera Salis (Clip) i  l’Institut Municipal de Prom oció de  
 la Ciutat (IMPC), per dur a terme un concert del gr up  
 "Manel", el dia 15 d’octubre d’enguany a les 19h., a la  
 Plaça de Braus i dins el marc dels actes de la Fira  de St.Lluc  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’autoprotecció de l’espectacle Flam mes.  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’autoprotecció del concert de Manel .  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada d’actuacions de millora  i  
 manteniment 2011 a les vies Sant Antoni de Pàdua/Sa nt  
 Jaume, Santa Rita/Sant Pau i al Grup Sant Joan reda ctada  
 pels serveis tècnics municipals en data setembre de  2011.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de renovació dels s erveis  
 i paviments de vorera al sector de Les Planotes.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de condicionament i   
 millora del ferm al sector de Les Planotes.  



 Urbanisme  Satisfer al Registre de la Propietat els imports re latius  
 a la inscripció de diversos actes jurídics relacion ats amb  
 l’estació d’autobusos, originats amb la presentació  de  
 les escriptures signades el dia 10 de juny de 2011  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea  
 d’Informàtica d’aquest Ajuntament a un estudiant de  2r.  
 Curs del Cicle formatiu de grau superior d’Administ ració  
 de Sistemes Informàtics i Xarxes del IES Bosc de la  Coma 


