
 Data  21/06/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Promoció  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot i l’Associació d’Ensenyants de Música de Cat alunya,  
 per a la realització de l’Escola d’Estiu de l’AEMCA T 2012.  

 Intervenció  Aprovació d'una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Voleibol Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Horseball la Garr otxa  

 Intervenció  Aprovar una relació de fiances i avals per tal de p oder  
 procedir a la seva devolució  

 Intervenció  Procedir a una bestreta a l’Associació d’Hostalatge  de la  
 Garrotxa en concepte d’avançament del conveni atorg at  

 Ingressos  Aprovar una relació de liquidacions de l’Impost sob re  
 l’increment del valor dels terrenys de naturalesa u rbana  

 Urbana  Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre béns imm obles  
 urbans, relació 2012001  

 Contractació  Fixar el cànon a satisfer, amb efectes del dia 1 de  juny  
 de 2012,  per la concessió d’utilització i explotac ió del  
 quiosc-bar amb lavabos complementaris ubicat a la z ona del  
 Pont de les Móres,  adjudicada a la Cooperativa  Xa rxa  
 Integral de Professionals i Usuàries SCCL  

 Concessions  Autoritzar a la Cooperativa  Xarxa Integral de  
 Professionals i Usuàries SCCL adjudicatària de la  
 concessió d’utilització i explotació del quiosc bar  del  
 pont de Mores, per dur a terme l’activitat Jams al Xiri el  
 proper dissabte dia 23 de juny, i s’autoritza també  fer  
 el foc de la revetlla de Sant Joan    

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de  
 juny de 2012 el contracte subscrit amb la companyia   
 mercantil Vallvella Finques SL del local de l’aving uda  
 Xile, núm. 6 d’aquesta Ciutat i destinat a magatzem  de la  
 Brigada Municipal.  

 Contractació  Fixar  el preu mensual de l’arrendament del local  situat  
 al primer pis 1a dreta del carrer Castellà Llovera,  núm. 1  
 destinat a la prestació de serveis socials com a se u de  
 la Xarxa de Salut Mental  

 Concessions  Contractar amb  l’empresa Terundar SL els treballs de  
 millora del sistema de calefacció i climatització d e  
 l'edifici Ajuntament consistents en: canvi de vàlvu les de  
 les  calderes i regulació calefacció , d’acord amb els  
 seus pressupostos núm. 200473 i 200474 que figuren com  
 annex a l’expedient.  

 Concessions  Contractar amb l’empresa Javajan Serveis d'internet  SL el  
 subministrament i instal·lació d'un sistema de vend a  
 d'entrades 'tinctiquet'  

 Personal  Donar compte del decret amb número d’expedient  
 RHCO2012000027 de data 12 de juny de 2012 de la  
 contractació de monitors Estiu Riu 2012 per l’Àrea de  
 Joventut, per procediment d’urgència, amb la modali tat  
 contractual d’obra o servei, per les tasques que es  citen  
 i per la jornada i períodes indicats en el decret e smentat.  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigad a  
 Municipal d’aquest Ajuntament a un  estudiant de 2r . Curs  
 del Cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment  
 electromecànic de l’Institut la Garrotxa  



 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’Oficina  del  
 Cadastre d’aquest Ajuntament a un estudiant de 1r. Curs  
 del Cicle formatiu de grau superior d’Administració  i  
 finances del IES Bosc de la Coma  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’autoprotecció del concert Quatre B arres  
 que es celebrarà el 22 de juny a la plaça de toros.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el  projecte de diagnosi i prop ostes  
 de millora de l’ordenació de trànsit al sector Dese mparats  
 redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i  Obra  
 Pública  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació d'habitatge al  
 carrer Panyó, 22  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de refo rma i  
 ampliació edifici 'El Teix', carretera Santa Pau, s ector  
 La Moixina  


