
 Data  27/09/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 IME /  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundac ió  
 príncep de Girona, l’Ajuntament d’Olot i l’Associac ió  
 d’alumnes de l’Institut La Garrotxa, per fomentar  
 l’interès del joves en la investigació científica i   
 tecnològica  

 Llocs públics  Deixar sense efecte un acord de baixa del mercat se tmanal  
 aprovat per Junta de Govern Local celebrada el dia 6 de  
 setembre de 2012, perquè ja havia estat aprovat a l a Junta  
 de Govern Local de data 27 d’abril de 2012  

 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació de 5 a 7 metres de venda la parada  
 MS0090 destinada a la venda de flors i plantes al m ercat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot amb efectes   
 econòmics el 30 de juny de 2012.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació d'alumnes de  
 l'Institut Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Institut de Promoció de la  
 Ciutat  

 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.  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa manteniment cementiri, de  
 l’exercici 2012  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa per prestació del serve i de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus exe rcici 2012  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles d e  
 l’exercici 2012  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a altes taxa   
 entrada vehicles derivades d’altes d’IBI  

 Ingressos  Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 14/09/20 12  
 corresponent a la liquidació del servei d’aigua i  
 clavegueram del 2n trimestre 2012  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA els treb alls de  
 condicionament d'ampliació del camp de rugbi, d’aco rd amb  
 els informes tècnics emesos.  

 Contractació  Aprovació del plec de clàusules economicoadministra tives  
 particulars i obertura de licitació per adjudicar,  
 mitjançant procediment obert i ordinari, les obres del  
 condicionament i millora de camins i infraestructur es de  
 serveis al sector de Pujou, incloses en el PUOSC 20 08-2012  

 Contractació  Acceptar les ajudes incloses en el Programa MN (PE  
 municipis petits, nuclis i àrees residencials),  pe r  
 finançar l’obra condicionament i millora dels camin s i  
 infraestructures de serveis al sector de Pujou 2a f ase i   
 la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.  

 Compres  Adquirir de l’empresa M. Bonet Badia divers materia l per a  
 treballs de manteniment de la via pública, segons e s  
 detalla a la documentació annexa a l’expedient.  

 Personal  Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmic a d'una  
 alumna de l’escola Cor de Maria d’Olot, facilitant la  
 realització de les activitats d’aplicació pràctica del  
 Projecte Clau a l’àrea d’informació del territori  

 Urbanisme  Aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre aquest  
 Ajuntament i el Patronat de Disminuïts Psíquics Joa n  
 Sellas Cardelús per a la millora de la seguretat de ls  



 usuaris del centre situat al Camí de les Fonts.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforç estructural i adequ ació  
 planta primera per 1 habitatge al Mas Can Baltasar  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació de portal de gar atge al  
 carrer Figueres, 19  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 3 d’agost  
 i 5 de setembre de 2012, referent a l’obertura  
 d’activitats innòcues, canvis de nom i autoritzacio ns de  
 salut pública  


