
 Data Acord: 17/07/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Benestar Social Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci d’Acció  
 Social de la Garrotxa i l’Associació d’Esplais de la  

 Garrotxa, per a l’ampliació del Grup d’Esplai diari Garbuix  

 durant el mes de juliol de 2014. 

 IME / Ensenyament Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament  
 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 als cursos acadèmics 2014-15 i 2015-16,  

 Institut La Garrotxa 

 IME / Ensenyament Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament  
 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 als cursos acadèmics 2014-15 i 2015- 

 16,Institut Escola Pia, Institut Petit Plançó i Institut Cor  

 de Maria. 

 Llocs públics Autoritzar el traspàs de la parada del mercat setmanal núm.  
 MS0137, de 8 metres, destinada a la venda de fruita, amb  

 efectes econòmics del segon trimestre de 2014. 

 Promoció  Aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar  
 l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’any 2015, en 

 l’adquisició de vehicles d’ocasió. 

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

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

 Intervenció Aprovar una relació de fiances i avals per tal de poder  
 procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària  

 que correspongui 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a la Unió Esportiva Olot 

 Ingressos Donar compte de la Sentència estimatòria núm. 156/14, dictada 
 el dia 19 de juny de 2014 pel Magistrat jutge del Jutjat  

 Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, referent al  

 procediment abreujat 105/2014 referent a l’impost sobre  

 l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana,  

 concretament a les liquidacions de plusvàlua núms. PLL-2013- 

 802313 a PLL-2013-802346 

 Contractació Contractar amb Pareja & Associats els serveis jurídics  
 relatius a la direcció lletrada de la segona instància  

 (oposició al recurs de cassació  interposat per la part  

 contrària); del recurs contenciós administratiu núm.158/2011  

 contra l’aprovació de les modificacions puntuals del POUM    

 núm. 3 i 17. 

 Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 25 de  
 juliol de 2014 el contracte d’arrendament d’un local de les  

 sitges ubicat a la zona de l’Estació adjudicat a la SAT Vall  

 de Bas 

 Contractació Aprovar els canvis en les places d’aparcament horari en  
 superfície segons: 

 -supressió de 6 places dels carrers Esglaiers i Estires i la  

 retirada de la màquina expenedora de tiquets. 

 -implantació de 10 noves places als carrers avinguda Reis  

 Catòlics i C/Josep Ayats i la col·locació de la màquina  

 recuperada del C/Esglaiers 

 Contractació Procedir al pagament a la Fundació ESADE del curs de formació 
 Mestratge en Direcció Pública del període comprès entre el  

 18 de febrer i el 9 de juliol de 2014. 



 Contractació Adjudicar a l’empresa Terundar SL el subministrament dels  
 sistemes de regulació i control de l’energia en els edificis  

 municipals 

 Contractació Cedir al Parc de Bombers d’Olot, de forma gratuïta, vehicles  
 abandonats al  dipòsit municipal que tenen la condició de  

 residu sòlid  d’acord amb la Llei 15/2003, per tal de fer  

 pràctiques de situacions d’emergència 

 Contractació Convocar subhasta per a la venda d'un vehicle que es troba en 
 el dipòsit municipal per ordre del Jutjat Penal núm. 3 de  

 Girona. 


