
 Data  08/11/2012  

 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 l’UEC pel curs 2012/2013  

 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 devoluc ió de  
 la partida no pressupostària que correspongui.  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patronat Joan Sellàs C ardelús  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Gestora Urbanística Olo tina SA  

 Joventut /  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a Projectes d'activitats  
 adreçades a persones joves  Ordre BSF/204/2012 de 0 2 de  
 juliol -Projectes Joves 100 Olot  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment del valor dels terrenys de naturalesa u rbana  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Josep Vilanova SA els tre balls   
 de millora  de l'evacuació d'aigua de pluja del car rer Vic  
 cantonada amb carrer Madrid  

 Contractació  Aprovar el programa d’obres d’inversió següent, i o rdenar  
 la seva execució a Sorea, en el marc de la concessi ó del  
 servei d’aigua:  
 - Suplement d’asfalt del carrer Sant Narcís  
 - Subministrament i col·locació dels accessoris d’e scomesa  
 de l’Escola del Morrot  
 - Subministrament i col·locació dels accessoris d’e scomesa  
 del camp de Futbol de Sant Roc   
 - Renovació de la xarxa de la carretera de la Pinya     
 I donar compte de l’estat d’execució del pla d’inve rsions de  
 la xarxa d’aigua 2009-2028 executat per Sorea  

 Contractació  Prorrogar dos mesos el termini d’execució de les ob res del  
 projecte d’urbanització dels carrers C i E d’accés al nou  
 Hospital d’Olot, incloses en el PUOSC : actuació  
 2011/1228 i 2012/546.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Josep Vilanova SA les obres d el  
 projecte d’integració urbana de l’espai d’enderroc de Can  
 Tané inclosa en el programa operatiu FEDER Cataluny a 2007-  
 2013, eixos 2 i 4. Objectiu 2 de competitivitat reg ional i  
 ocupació  

 Contractació  Renunciar a l’actuació  núm. 2012/545 titulada "ade quació  
 de l’accés per a ambulàncies i a l’aparcament de  
 l’hospital d’Olot" inclosa en el programa específic  de  
 cooperació municipal de la Diputació de Girona i  
 sol·licitar la inclusió de la nova actuació que es proposa  
 titulada: "edifici de serveis al camp de futbol del  Morrot" 
 
Contractació  Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern L ocal en  
 data 10 d’octubre de 2012 relatiu a la contractació  a  
 N.Font Soler  del subministrament de diversos impre sos amb  
 destí a la Policia Municipal  

Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'elevador en  edifici  
 de dos habitatges, situat al carrer Puig de Bassego da, 14  

Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'edifici indust rial al  
 carrer Vallespir, 17  

Llicència  Concedir llicència per a reforç estructural parcial  de la  
 coberta edifici Can Vallgornera, situat al carrer  
 Clivillers, 13  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 19  al 29  



 d’octubre  de 2012 referent a l’obertura d’activita ts  
 innòcues, canvis no substancials, canvis de nom i b aixes  

 Contractació  Urgència. Contractar amb  l’empresa Libra serveis d e  
 construcció i restauració SL els treballs de manten iment  
 de la via pública relatius a l'execució de treballs  de  
 paleteria per l'adaptació de les àrees de proximita t per  
 la ubicació de nous contenidors en el procés de  
 desplegament del nou model de recollida d'escombrar ies.  


