
 Data  12/07/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 IME   Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Depa rtament  
  d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i  
 l’Ajuntament d’Olot en matèria d’atenció educativa a la  
 diversitat de l’alumnat secundari obligatori, a  tr avés  
 del projecte CLAU, per a l’Institut la Garrotxa per  als  
 cursos acadèmics 2012-2013, 2013-2014.  

 IME   Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Depa rtament  
  d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i  
 l’Ajuntament d’Olot en matèria d’atenció educativa a la  
 diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari  
 obligatori, a través del projecte CLAU, per a l’Ins titut  
 Escola Pia, l’Institut Petit Plançó i l’Institut Co r de  
 Maria per als cursos acadèmics 2012-2013, 2013-2014  

 Joventut   Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Àrea de   
 Joventut de l’Ajuntament d’Olot, el Consorci d’Acci ó  
 Social de la Garrotxa i ACAPS Garrotxa per al proje cte  
 Vacances en pau 

 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.  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 12ESL1) correspon ents a  
 altes taxa escombraries particulars derivades d’alt es d’IBI  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 12EVL1) correspon ents a  
 altes taxa entrada vehicles derivades d’altes d’IBI  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació AIT) corresponent s a  
 altes taxa entrada vehicles derivades de la revisió   
 d’entrades de gràfic d’AIT versus alfanumèric  

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

 Recursos Externs  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat d e  
 Catalunya - Direcció General d’Administració Local,   
 operacions pel Feder Catalunya 2007-2013 en l’actua ció  
 Projecte d'integració urbana de l'espai d'enderroc de Can  
 Tané  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment obert, l’adjudic ació de  
 les obres del projecte d'integració urbana de l'esp ai  
 d'enderroc de Can Tané.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ibermar SL  el servei de  
 manteniment servidor HP9000 per un termini des de l '1 de  
 juliol de 2012 al 30 de juny de 2013, d’acord amb l a seva  
 oferta que figura com annex a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb Estanys Blaus SL  el servei de  mant eniment  
 de  versions del producte 'SQL Server' per un termi ni des  
 del 31 de juliol de 20121 al 31 de juliol de 2013  


