
 Data Acord: 04/06/2015 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 IME / Ensenyament Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el  
 Departament d’Ensenyament 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 2015-16 i 2016-17 IES Montsacopa 

 IME / Ensenyament Aprovar l’addenda al 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 2015-16 i 
 2016-17 de l’IES Bosc de la Coma 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Aprovar la certificació de liquidació d’obres de Massachs  
 Obres i Paisatge SLU corresponent a les obres d’actuació de  
 millora al volcà del Montsacopa pavimentació del camí del  
 cràter 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Voleibol Olot 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l'Associació de veïns del barri  
 del Xiprer 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Bisbat de Girona 

 Intervenció Vistos els informes tècnics aprovar una relació de fiances i  
 avals per tal de poder procedir a la seva devolució de la  
 partida no pressupostària que correspongui 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Girona. Àrea  
 d’Hisenda. Promoció Econòmica i noves tecnologies. Sistemes i 
 Tecnologies de la Informació, amb destinació a Convocatòria  
 de subvencions de l'àrea de règim econòmic i noves  
 tecnologies de la Diputació de Girona als ajuntaments de les  
 comarques gironines de més de 30.000 habitants per finançar  
 projectes per facilitar l'accés a les noves tecnologies any  
 2015 

 Ingressos Autoritzar a l’operador Enric Codony SA, a adherir-se com  
 operador específic al Tràmit: Autoliquidació electrònica de  
 vehicles. 

 Ingressos Autoritzar a l’operador C.Martin Isern, a adherir-se com  
 operador específic al Tràmit: Autoliquidació electrònica de  
 vehicles. 

 Ingressos Autoritzar a l’operador O. Villanueva Ruiz  a adherir-se com  
 operador específic al Tràmit: Autoliquidació electrònica de  
 vehicles. 

 Ingressos Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre béns immobles  
 urbans, relació 2015001 

 Contractació Fixar amb efectes del dia 1 de maig de 2015, el preu del  
 cànon de la concessió per a la gestió i explotació del bar  
 ubicat al Casal dels Volcans i adjudicat a l’empresa  
 Rocanegra SC 

 Contractació Contractar amb  l’empresa D. Barti Rota  els treballs de  
 reparació del simulador de terratrèmols instal·lat al Museu  
 dels Volcans 

 Contractació Contractar amb l’empresa Construccions Meroca SL les obres  
 d'urbanització de l'ampliació de l'encreuament de la  
 carretera Sant Joan de les Abadesses - Avinguda Sant Joan de  
 les Abadesses, d’acord amb el projecte redactat pels serveis  
 tècnics municipals aprovat definitivament en data 1 de juny  
 de 2015; i segons el seu pressupost  de data 12/05/2015 annex 



 a l’expedient. 

 Contractació Modificar el contracte d’adjudicació de les obres del  
 projecte de millora d’accessibilitat en voreres de diversos  
 carrers any 2015 a favor de  l’empresa Construo Construccions  
 Generals, SL aprovat per la Junta de Govern Local del dia 14  
 de maig de 2015 en el sentit d'adjudicar a l’empresa Construo 
 Construccions Generals, SL l’execució de les obres del  
 projecte complementari 1 de millora d’accessibilitat en  
 voreres any 2015 

 Contractació Contractar amb l’empresa Benito Urban SLU el subministrament 
 de 4 porteries complertes i 2 jocs de xarxes amb destí al  
 Parc Malatosquer 

 Contractació Contractar amb l’empresa FV Seguretat el subministrament i  
 instal·lació  d'una central receptora d'alarmes multiformat  
 amb dues línies RTC,  amb destí a la Policia Municipal 

 Personal Aprovar el Pla de vacances d’estiu del personal d’aquesta  
 Corporació per l’any 2015 

 Personal Autoritzar la realització d’estada d’empresa al Negociat  
 d’Estadística i Població i a l’Àrea de Serveis Econòmics a  
 estudiants de primer de Batxillerat Humanístic Social de  
 l’IES la Garrotxa, i a la Biblioteca Marià Vayreda i a  
 l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa a dos estudiants de primer de 
 Batxillerat Ciències i Tecnologia de l’IES la Garrotxa. 

 Protecció Civil Aprovar el Pla d’autoprotecció de la Festa final Champions 

 Protecció Civil Aprovar el Pla d'autoprotecció del concert del grup Xucu pa. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació parcial d'edifici hoteler  
 i construcció de piscina a la carretera de Santa Pau, 74 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a substitució de pilar en edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres al carrer Verge de Montserrat,  
 10, 6è 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 19 i 28 de  
 maig de 2015 relatius a obertures, canvis no substancials,  
 canvis de titularitat, baixes, suspensió i denegació  
 d’activitats 

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació d'obertura d'una activitat   
 recreativa de restauració sense terrassa (interior): bar al  
 Pg. Bisbe Guillamet 2 B d’Olot. 


