
 Data  13/12/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Benestar Social  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva  per a  
 l’organització, participació i desenvolupament de  
 l’organització d’activitats als barris, any 2013, s egons  
 les bases que s’adjunten a l’expedient  

 Benestar Social  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva  per a  
 l’organització, participació i desenvolupament de  
 l’organització d’activitats d’acció social, any 201 3,  
 segons les bases que s’adjunten a l’expedient  

 Cultura / ICCO  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva  per a  
 l’organització, participació i desenvolupament  
 d’activitats culturals durant l’any 2013, segons le s bases  
 que s’adjunten a l’expedient  

 Joventut /  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva , per  
 l’organització, participació i desenvolupament de  
 l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 201 3  
 segons bases que s’adjunten a l’expedient  

 Joventut /  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva  per a  
 l’organització, participació i desenvolupament de  
 l’activitat esportiva per a la temporada 2012/2013,  segons  
 bases que s’adjunten a l’expedient  

 Promoció  Acceptar la renúncia al lloc de venda núm. 51 de la  Plaça  
 del Mercat, destinat a polleria, amb efectes de 31 de  
 desembre de 2012.  

 Promoció  Acceptar la renúncia als lloc de venda núms. 36, 38  i 40  
 de la Plaça del Mercat, destinats a la venda de pro ductes  
 varis: calçat, amb efectes de 31 de desembre de 201 2 

 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  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’integració urbana espai enderroc can Tané  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres d’urbanització del carrer Còrdova  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’integració u rbana  
 de l'espai enderroc Can Tané al Banc de Sabadell  

 Intervenció  Procedir a una bestreta a l’entitat Centre Catòlic en  
 concepte d’avançament del conveni destinat a l’acti vitat  
 cavalcada de reis  

 Intervenció  Procedir a una bestreta a l’entitat Taula de Mostra  de  
 Pessebres d'Olot en concepte d’avançament del conve ni  
 destinat a l’activitat mostra de pessebre 2012/2013  

 Ingressos  Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 29/11/20 12  
 corresponent a la liquidació del servei d’aigua i  
 clavegueram del 3r trimestre 2012  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 1r,  
 2n i 3r trimestre de l’Impost sobre activitats  
 econòmiques exercici 2012 i altres exercicis  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions de l'impost sobre despeses   



 sumptuàries exercici 2012  

 Contractació  Adjudicar a l’entitat Culturània SC el contracte mi xt de  
 fabricació, subministrament i obra de la senyalitza ció  
 dels espais de memòria històrica d’Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Terundar SL  el subministr ament i  
 instal·lació d'un sistema de regulació i control de  les  
 calderes de calefacció dels edificis  Hospici i Esc ola  
 Bisaroques  

 Contractació  Aprovar la liquidació definitiva de les obres del p rojecte  
 d’urbanització del carrer Córdova  executades per  
 l’empresa Josep Vilanova SA  

 Contractació  Aprovar la supressió d’una (1) plaça d'aparcament h orari  
 en superfície al carrer Pare Roca,  la corresponent  a  
 l’última abans del pas de vianants del costat dret segons  
 el sentit de circulació, d’acord amb el croquis adj unt  

 Contractació  Suspendre el procés de licitació de l’actuació núm.   
 2012/544 del PUOSC amb títol: condicionament i mill ora  
 dels camins i infraestructures de serveis al sector  de Pujou  
 2a fase 

 Contractació  Contractar amb l’empresa Societat Catalana de Petro lis SA  
 el subministrament de gasoil per a calefacció (octu bre  
 2012) a diverses escoles  

 Personal  Aprovar el Pla de vacances de Nadal del personal d’ aquesta  
 Corporació per l’any 2012, d’acord amb el document  
 adjunt, que detalla els dies proposats  

 Protecció Civil  Homologar el Pla d’Autoprotecció de La Caritat  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'edifici plurifamiliar de 6 habitatges , 2  
 locals i aparcaments a l'avinguda Sant Joan 27  

 Urbanisme  Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 4 de des embre  
 de 2012 pel qual s’acorda aprovar la memòria valora da  
 d’obres de reposició puntual del ràfec del CEIP Mal agrida  
 a la Circumval·lació de les Corts Catalanes, 30 red actada  
 pels Serveis Tècnics municipals en data novembre de  2012.  

 Medi Ambient /  Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre   
 Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot, per a l’execució de ls  
 programes de salut pública del Catàleg de Serveis d e  
 Dipsalut que incorpora el Pla d’actuació anual de l ’any 2012  

 Medi Ambient /  Convalidar el decret de 3 de desembre de 2012 pel q ual se  
 sol·licitava una subvenció a la Diputació de Girona  per  
 redactar el PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Soste nible)  
 d’Olot; i el decret de 28 de novembre de 2012 pel q ual se  

sol·licitava una subvenció al Dipsalut per revisar les 
instal·lacions de la Llar d’infants del Morrot i el  Pavelló 
Municipal en relació a la legionel·la.   

 
Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 22  de  
 novembre i 3 de desembre de 2012, referents a les  
 obertures, modificacions/ampliacions d’activitats  
 existents, canvis de nom, llicències gossos potenci alment  
 perillosos, expedients sancionadors i baixes  


