
 Data Acord: 10/04/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 IME / Ensenyament Aprovar el conveni de col·laboració de l’Administració de la  
 Generalitat mitjançant el Departament d’Ensenyament amb  

 l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per  

 a la realització de programes de qualificació professional  

 inicial organitzades en la modalitat Pla de Transició al  

 treball, per a joves que han finalitzat l’ensenyament  

 obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació  

 secundària obligatòria. 

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions per al suport a l'acció  
 de promoció i foment de l'esport dels ajuntaments i les  

 entitats esportives de la Diputació de Girona, presentar a  

 l’esmentada convocatòria el projecte: Programes de promoció  

 esportiva i foment de l'activitat física 2013/2014. 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase O) 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase ADO) 

 Intervenció Procedir a una bestreta a l’Associació Banc del Temps de la  
 Garrotxa en concepte d’avançament del conveni destinat a  

 l’activitat per 2014, aprovat per la Junta de Govern Local de 

 data 06/03/2014. 

 Intervenció Aprovar la certificació n.1 de Construo Construccions  
 Generals SL corresponent a les obres de reforma i ampliació  

 del Casal de gent gran 1a. Fase 

 Ingressos Aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de  
 naturalesa urbana, exercici 2014 

 Ingressos Aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de  
 naturalesa rústica, exercici 2014 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Colomer Rifà SLP els treballs  
 d’assessorament i assistència tècnica en l’execució de les  

 obres de la Plaça Mercat 

 Contractació Prorrogar el termini d’execució de les obres de  
 condicionament i millora dels camins i infraestructures de  

 serveis al Sector de Pujou 2ona fase (actuació PUOSC  

 2012/544) fins el dia 16 d’abril de 2014. 

 Contractació Excloure del procediment de licitació a les empreses  
 Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, SL i Greccat SL,  

 d’acord amb els antecedents descrits, i adjudicar a l’empresa 

 Ingeniería de Tráfico SL els treballs de redacció del Pla de 

 Mobilitat Urbana d’Olot 

 Contractació Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL el subministrament, 
 instal·lació i configuració d'una unitat HP Ultrium per a  

 còpia de seguretat a cinta 

 Contractació Contractar amb Ibermar SL el subministrament, instal·lació i  
 configuració de 6 discos interns d'alta capacitat per a  

 servidor de còpies 

 Personal Aprovar el Pla de vacances/assumptes propis del personal  
 d’aquesta Corporació per la Setmana Santa 2014, d’acord amb  

 el document adjunt en el qual es detallen els dies proposats. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a formació de tribuna en habitatge  
 situat al carrer Tarragona, 15 


