
 Data  26/04/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Estadística  Nomenar a les persones, alienes a l’Ajuntament, mem bres de  
 la Comissió del Nomenclàtor Olot pel seu especial  
 coneixement de la toponomàstica d’Olot i el seu pat rimoni  
 històric  

 Arxiu  Sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catal unya,  
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, dins la   
 convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim  
 de concurrència competitiva, en matèria cultural pe r a  
 l'any 2012. Àmbit del patrimoni cultural: elaboraci ó  
 d'instruments de descripció de fons documentals que  formin  
 part del patrimoni documental de Catalunya i que es tiguin  
 custodiats en arxius.  

 Arxiu  Sol·licitar una subvenció a la Fundación Mapfre, In stituto  
 de Cultura, programa d'Ajuda Biennal per Arxius His tòrics  
 d'Espanya, Portugal i Amèrica Llatina, dins les bas es de  
 la convocatòria de la Fundación MAPFRE Instituto de  Cultura 

 IME /  Aprovar el conveni de col·laboració de l’Administra ció de  
 la Generalitat mitjançant el Departament d’Ensenyam ent amb  
 l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Gar rotxa  
 per a la realització de programes de qualificació  
 professional inicial organitzades en la modalitat P la de  
 Transició al treball, per a joves que han finalitza t  
 l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de  
 graduat/da en educació secundària obligatòria.  

 Contractació  Aprovar l’ajust del pla de racionalització del serv ei de  
 transport públic de viatgers de la Ciutat d’Olot  a ny 2012  
 a l’IPC interanual del 2,4%  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Construccioes J.Pallàs SL  els  
 treballs de manteniment  a la façana de la residènc ia  
 geriàtrica Montsacopa d’acord amb la memòria valora da  
 redactada pels Serveis Tècnics Municipals  i la sev a  
 oferta que figuren com a annex a l’expedient.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Olot Televisió SL  els servei s de  
 producció i difusió de material audiovisual de  
 l’Ajuntament d’Olot  

 Contractació  Aprovar el plec de clàusules economicoadministrativ es que  
 regiran l'adjudicació de la concessió per a l'organ ització  
 de correbous a la plaça de toros d'Olot  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Societat Catalana de Petro lis SA  
 el subministrament de  8.000 litres de gasoil per a   
 calefacció a l'escola Malagrida durant el mes de ma rç de  
 2012.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Comercial Elèctrica Fornel ls SAU  
 el subministrament de lluminàries amb destí a les E scoles  
 Bisaroques i Malagrida.  

 Contractació  Aprovar l’aportació al Fons Català de Cooperació al   
 Desenvolupament amb destí al projecte núm. Núm. 240 8 amb  
 títol Enfortiment dels agents locals de la regió up per  
 river, Basse  

 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   
 devolució de la partida no pressupostària que corre spongui.  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents les altes de l 4t  
 trimestre de l’Impost sobre activitats econòmiques  
 exercici 2011  

 Ingressos  Aprovar el  padró de taxa d’ocupació diversa perman ent  



 (taules i cadires) exercici 2012  

 Ingressos  Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 17/04/2012, de  
 sol·licitud exclosa de concurrència pública a la Di putació  
 de Girona dins el programa, adaptació d'itinerari p er a  
 invident (des del Parc de les Mores fins a l’escola  Petit  
 Plançó)  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 amb destinació a Programa de suport econòmic per a la  
 realització d'activitats de promoció de la salut  

 Ingressos  Aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de   
 naturalesa urbana, exercici 2012  

 Ingressos  Aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de   
 naturalesa rústica, exercici 2012  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local comerci al  
 situat al carrer Bisbe Lorenzana, 26  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local comerci al al  
 carrer Marià Vayreda 8  

 Llicència  Concedir llicència per a obres d'ampliació i millor a  
 d'edifici d'ús d'escorxador industrial a l'avinguda  Europa, 8 

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’autoprotecció del concert dels Ami cs de  
 les Arts al Pavelló d’esports pel dia 1 de maig de 2012  


