
 Data  25/07/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Alcaldia  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot i el Col·legi d'Advocats de Girona per al  
 funcionament d’un servei d’orientació jurídica (SOJ ) al municipi. 

 IME /  Aprovar el conveni de col·laboració de l’Administra ció de  
 la Generalitat mitjançant el Departament d’Ensenyam ent amb  
 l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Gar rotxa  
 per a la realització de programes de qualificació  
 professional inicial organitzades en la modalitat P la de  
 Transició al treball, per a joves que han finalitza t  
 l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de  
 graduat/da en educació secundària obligatòria.  

 Festes  Donar compte de la resolució de la regidora de Fest es, per  
 la que s’adjudiquen les barraques de les Festes del  Tura  
 2013 i el servei de neteja de gots reciclables  

 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 a l’Associació Cultural G reda  
 col·lectiva i independentista de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut a l’Associació Cultural i Recreati va  
 d'Amics del Porc i del Xai  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Desocupats  Actius  
 de la Garrotxa  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 amb destinació a: Adequació espai pel museu del pai satge  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona  
 Àrea de Cooperació Local, cultural i d’Acció social .  
 Cooperació Esportiva, amb destinació a Subvencions  
 destinades al foment i la pràctica de l'esport, adr eçades  
 als ajuntaments i les entitats esportives. -Program es de  
 Promoció Esportiva i Foment de l'Activitat Física 2 012/2013  

 Ingressos  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Programa Subvenció cultura popular 2013,   
 presentar a l’esmentada convocatòria el projecte Fe stes  
 del Tura de la ciutat d'Olot  

 Ingressos  Retornar en concepte d’ingressos indeguts l’import de les  
liquidacions en concepte de taxa per utilització pr ivativa o 
aprofitament especial del domini públic per part de  les  
empreses de telefonia mòbil corresponent al exercic i 2009  
(1r, 2n, 3r i 4t trimestre) a nom d’Euskaltel, SA  

 Ingressos  Aprovar liquidacions corresponents a l’annex 1/2013  de  
 l’Impost sobre béns immobles urbans  

 Contractació  Suspendre, amb efectes del dia 6 d’agost i fins el dia 26  
 del mateix mes, els actes d’obertura dels sobres nú m. 1  
 (documentació general), sobre núm. 2 (documentació  
 tècnica) i sobre núm. 3 (documentació econòmica) de l  
 procés de  licitació de la concessió administrativa  d’ús  
 privatiu del domini públic per a la ubicació d’un  
 aparcament i un rentador de camions al carrer Fenol leda  

 Contractació  Suspendre, fins el dia 26 d’agost de 2013, el procé s de  
 licitació de les obres del projecte de conservació de  
 paviment a les vies públiques 2013, en relació a  
 l’obertura dels sobres núm. 2 (proposició tècnica) i núm.  
 3 (proposició econòmica).  



 Contractació  Resoldre al·legacions en relació a la licitació per   
 adjudicar les obres del projecte de conservació de  
 paviment de calçada de les vies públiques 2013  

 Contractació  Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de d ata 4  
 de juliol de 2013 en el sentit d’adjudicar a Carme Espuña,  
 estudi d’arquitectura SLPU els treballs de redacció  del  
 projecte d’urbanització dels trams del carrer Santa   
 Sabina, compresos entre el carrer Verge de Núria i Pare  
 Xiberta, i Fora del PA 17.2  

 Contractació  Procedir al canvi de nom a favor de la societat civ il Bar  
 l'Aigat SC de la concessió per a la utilització i  
 explotació del quiosc-bar, amb lavabos complementar is,  
 ubicat a la zona del Pont de les Móres  

 Contractació  Fixar  el cànon de la concessió d’ús del complex es portiu  
 del camp municipal d’esports per a l’any 2013,  que   
 d’acord amb la clàusula 10a del plec se satisfarà a l  
 Patronat Municipal d’Esports.  

 Contractació  Procedir a la venda a J.Serra Trias - Inter car BAS  dels  
 vehicles i ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit  
 municipal  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, les obres d'adequació d'espai pel centr e de  
 documentació del Museu del Paisatge i l'Observatori  del  
 Paisatge.  

 Compres  Contractar amb l’empresa Coelec Instal·lacions SL e ls  
 treballs de subministrament i instal·lació de dues  
 calderes de condensació  en cascada amb destí a l’E scola  
 de Música.  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’Àrea  
 d’Urbanisme  a una estudiant de 5è d’Enginyeria civ il a la  
 UPC, durant el període comprès entre el 29/07/2013 i el  
 30/08/2013.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte per a la instal· lació  
 d’un sistema de videovigilància a l’eix comercial d el  
 centre de la ciutat redactat pel director de l’àrea   
 d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat  Molas  
 en data abril de 2013.  

 Urbanisme  Aprovar l’actuació de preus de la memòria valorada  
 d'adequació d'espai pel centre de documentació del Museu  
 del Paisatge i l'Observatori del Paisatge  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte d' obres  
 de rehabilitació d'edifici plurifamiliar de 3 habit atges i  
 local comercial (1a fase segons pressupost de proje cte)  
 situat al carrer Sant Rafel, 7  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'oficina bancària  al  
 carrer Mulleras, 12, B  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'edifici indust rial al  
 carrer Terrassa, 15  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge unifam iliar  
 aparellat a l'avinguda Aragó, 6  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació d'estació depura dora  
 d'aigües residuals per a un escorxador situat a la  
 carretera Feixes, 205  

 Medi Ambient /  Concedir llicència ambiental per venda de carburant s al  
 carrer Ignasi Buxó Gou, 11  



 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació a l'ajuntament de  
 l’obertura d’una activitat  recreativa de restaurac ió  
 sense terrassa (interior): restaurant-bar a la Ctra . de  
 les Tries núm. 33 d’Olot.  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació a l'Ajuntament de  
 l’obertura d’una activitat d’obrador artesanal  
 d’elaboració de pizzes i masses per a pizza al pass atge  
 Honorat Vilamanyà, 3 d’Olot 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 10  I 16  
 de juliol de 2013, referents als canvis de titulari tat i  
 baixes d'activitats  

 Intervenció  Urgència. Acord relatiu als pagaments a Olot Televi sió SL  


