
 Data  25/10/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 IME /  Subscriure un conveni de col·laboració amb el Depar tament  
 d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i  
 l’Ajuntament d’Olot per el pla educatiu d’entorn.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.3 de Rúbau Tarrés SA  
 corresponent a les obres d’urbanització dels carrer s C i E  
 d'accés a l'Hopsital nou  

 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  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona  
 amb destinació al finançament del projecte anomenat   
 actuacions de millora de l'Estadi d'atletisme  

 Contractació  Resoldre amb efectes del dia 30 de setembre de 2012  el  
contracte subscrit per a l’arrendament del local si tuat al carrer 
Proa, núm. 9-11 destinat a serveis municipals de Jo ventut.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Suara Serveis SCCL el serv ei de  
 dinamitzador per al Projecte Jove  

 Contractació  Acceptar la proposta presentada per UTE TEISA i TPO  SL i  
 preveure una reducció de l’aportació de l’Ajuntamen t a la  
 concessió equivalent al 20% del benefici industrial  que  
 obtindria  l’empresa en els 6 darrers anys  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’Oficina  del  
 Cadastre d’aquest Ajuntament a un estudiant de 2r. Curs  
 del Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administ rativa  
 de l’Institut Bosc de la Coma  

 Personal  Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmic a de dues  
 alumnes de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, facilita nt la  
 realització de les activitats d’aplicació pràctica del  
 Projecte Clau.  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’autoprotecció de la fira Orígens  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el  projecte de pavimentació de  l’àrea  
 d’aparcament al c/ Pou de Glaç  - Closells,  redact at pel  
 director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública .  

 Urbanisme  Rectificar l’error material detectat en el grafisme  del  
 plànol número 14 del projecte presentat en la sol·l icitud  
 de la llicència d’obres del Mas la Canova Petita de  Batet  
 de la Serra, on consta el títol de 'avantprojecte' en  
 comptes de 'projecte'.  

 Medi Ambient /  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a  
 l’execució i manteniment del projecte d’adequació d e  
 l’estació de tractament d’aigües residuals d’Olot. Millora  
 de les instal·lacions.  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 26  de  
 setembre i el 15 d’octubre de 2012 referent a l’obe rtura  
 d’activitats innòcues, canvis no substancials, canv is de  
 nom i baixes.  


