
 Data  05/09/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Cultura / ICCO  Aprovar l’establiment d’un conveni amb l’Ajuntament  de  
 Girona, de col·laboració en el disseny, organitzaci ó,  
 programació, planificació, difusió i finançament d’ un  
 Festival de Literatura  que, amb el nom de MOT, Fes tival  
 de Literatura (Olot - Girona), es preveu dur a term e, amb  
 periodicitat anual a partir del proper any 2014, a les  
 dues ciutats.  

 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 2013/2014  

 Promoció  Aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar  
 l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’an y 2014,  
 en l’adquisició de vehicles d’ocasió.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació de Rúbau Tarr és SA  
 corresponent a les obres d’urbanització del carrer Mirador  
 tram avinguda Sant Joan - carrer Berga i Boada  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Assoc. Cultural Sarda nista  
 Flor de Fajol  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Joves G os de  
 Sant Roc  

 Intervenció  Procedir a la bestreta del conveni atorgat a Omnium   
 Cultural de la Garrotxa , destinat a les activitats  anuals  
 2013, aprovat per la Junta de Govern Local de data 14/02/2013 

 Contractació  Contractar amb l’empresa Girmica SL  els treballs d e  
 reparació  de la coberta del bar-cafeteria de la To rre  
 Castanys, situada al Parc Nou (Av. Santa Coloma, nú m. 47);  
 d’acord amb el seu pressupost nùm. 013080103 i l’in forme  
 dels Serveis Tècnics Municipals que figuren com ann ex a  
 l’expedient  

 Contractació  Aprovar els canvis en les places d’aparcament horar i en  
 superfície segons:  
 -implantació de sis (6) noves places : 4 al carrer Mirador  
  i 2 al carrer Estires.  
 -supressió d’una (1) plaça al carrer Pare Roca.  
 I donar compte de l’inventari de les places de zona  blava  
 de la Ciutat  

 Contractació  Aprovar les despeses corresponents a les actuacions   
 musicals i d’altres que es portaran a terme durant les  
 Festes del Tura 2013  

 Contractació  Adjudicar a la UTE Aqualogy Medio Ambiente SA SOREA  SA les  
 obres de condicionament i millora de camins i  
 infraestructures de serveis al Sector de Pujou 2a f ase;  
 incloses en el PUOSC 2012, actuació núm. 2012/544 P rograma MN 

 Contractació  Aprovació plec de clàusules administratives particu lars i  
 convocatòria de licitació per a la concessió  
 administrativa d'ús privatiu de domini públic per a  la  
 ubicació i instal·lació no permanent d'una pista de  gel a   
 la plaça Major  

 Contractació  Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern L ocal de  
 data 8 de juliol de 2013 en el sentit que el pagame nt  
 mensual per a despeses de funcionament, subministra ment i  
 manteniment de l’equipament Espai Jove a l’espai so cial  
 d’Olot, s’efectuarà a favor de Fundació Catalunya -  La  
 Pedrera  NIF G65959512 pel que fa als mesos de gene r a  
 juliol de 2013 i la resta de l’any a favor de Funda ció  
 Catalunya- La Pedrera amb NIF provisional núm. G659 5512  



 Contractació  Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern L ocal de  
 data 8 de juliol de 2013 en el sentit que s’aprova l’annex  
 2 del conveni subscrit  entre l’Ajuntament d’Olot i  La  
 Fundació Catalunya La Pedrera  NIF. G65345472 per a l  
 projecte Espai Jove a l’espai Social d’Olot, d’Olot  pel  
 que fa als serveis de dinamització, col·laboració i   
 coordinació dels tècnics; i que l’Ajuntament d’Olot   
 transferirà mensualment a la Fundació Catalunya-La Pedrera  
 una aportació econòmica.  

 Contractació  Adjudicar  a l’empresa Construccions J.Pallàs SL  l es  
 obres del projecte d’adequació espai pel centre de  
 documentació del Museu del Paisatge i l’Observatori  del  
 Paisatge (planta 1er  pis - ala Est) de l’edifici H ospici  

 Protecció Civil  Donar compte del decret d’alcaldia de data 29 d’ago st de  
 aprovació del Pla d’autoprotecció del concurs de co lles  
 sardanistes.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'oficina bancària   
 situada al carrer Bisbe Lorenzana, 8  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'habitatge unif amiliar  
 en testera situada al carrer Noguer, 21  

 Llicència  Concedir llicència per a renovació de llicència de  
 construcció d'edifici comercial segons modificació de  
 projecte a la carretera de Santa Pau, 179  

 Habitatge  Aprovar el conveni entre l’Agència de l’Habitatge d e  
 Catalunya i l’Ajuntament d’Olot relatiu a la cessió  de 2  
 habitatges situats al carrer Proa, núm.23, 2n,6a i  
 23,3r,2a, per impulsar les polítiques socials munic ipals.  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació d'obertura d’una act ivitat  
 de mercat provisional al Pg. Blay núm. 8 i la insta l·lació  
 d’una parada de quiosc al Pg. Blay núm. 6.  


