Data

04/10/2012

Òrgan:

Junta de Govern Local ordinària

Descripció

Explicació

Arxiu

Aprovar l’eliminació de diversa documentació de l’Arxiu
Municipal

Joventut /

Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Olot i la Fundació CatalunyaCaixa, per a l'ús de l'Espai
Social de la Fundació CatalunyaCaixa situat a la plaça
Clara núm. 6 d'Olot per tal de promoure programes adreçats
al foment del desenvolupament de la infància,
adolescència i joves; millorar la qualitat de vida dels
col·lectius més vulnerables del territori i donar resposta
a les necessitats emergents de la comunitat.

Intervenció

Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció

Concedir un ajut econòmic al Club Tenis Taula Olot

Intervenció

Concedir un ajut econòmic al Club Natació Olot

Intervenció

Concedir un ajut econòmic al Patinatge Artístic Olot

Intervenció

Concedir un ajut econòmic al Centre Excursionista Olot

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 correspongui.

Intervenció

Procedir a una bestreta a la Junta Veïnal de Batet en
concepte d’avançament del conveni destinat a l’aportació
anual, aprovat per la Junta de Govern Local de data
19/01/2012.

Urbana

Aprovar les liquidacions 2012IBL0000800506L a
2012IBL0000800605L, corresponents a l’annex 1/2012 de
l’Impost sobre béns immobles urbans

Contractació

Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 25 de
juliol de 2012 el contracte d’arrendament d’un local de
les sitges ubicat a la zona de l’Estació

Contractació

Manifestar, en relació a l'avançament de l'actuació
546/2012, que es tracta d'una actuació inclosa en les
anualitats 2011 i 2012 del Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya, la primera de les quals es va incloure en
l'anualitat 2011 en data 30 de juny de 2011 i que, en
tractar-se d'una obra no fraccionable en dues fases es va
iniciar la contractació de la totalitat de les obres
d'acord amb els terminis previstos per a les obres de
l'anualitat 2011, la qual cosa va suposar també haver
d'avançar la contractació de les actuacions incloses en
l'anualitat del 2012; i acceptar les ajudes incloses en el
Programa General per finança l’obra urbanització dels
carrers C i E d’accés al nou Hospital d’Olot.

Personal

Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigada
Municipal d’aquest Ajuntament a una estudiant de 2n. curs
del Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa
de l’IES Bosc de la Coma, durant el període comprès entre
el dia 01/10/2012 i el 21/02/2013

Urbanisme

Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del
carrer Mirador Tram: Av. St. Joan - C. Berga i Boada
redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra
Pública en data març de 2012

Llicència

Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres al carrer Besalú, 8

Medi Ambient /

Donar compte dels decrets dictats entre els dies 14 I 24
de setembre de 2012 referent a l’obertura d’activitat innòcues,
canvis no substancials, canvis de nom i baixes

Medi Ambient /

Aprovar el conveni de col·laboració amb el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)
per tal de regular la participació de l’Ajuntament d’Olot
al projecte de la Governança Radiolèctrica.

Benestar Social

Vista la convocatòria de 13 de setembre de 2012, de la
Dirección General de Migraciones, del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, amb la qual es convoca la
concessió de subvencions a municipis, mancomunitats de
municipis i comarques pel desenvolupament de programes
innovadors a favor de la integració d’immigrants,
cofinançades per els Fons Europeus per a la integració de
nacionals de tercers països del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, presentar a l’esmentada convocatòria el
projecte "Programa de Intervención para la inclusión
social y capacitación de niños jovenes y sus familias"

