
 Data  16/02/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Bonal empresa de serveis elect.i  
 electrònics SA les obres de control d'accessos als  
 passatges del Puig del Roser, consistents en la  
 implantació de 2 pilones fixes i una de mòbil  

d'accionament electrohidràulic a l'entrada pel carr er Roser a cota 
de la plaça de Braus 

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les obres del  
 projecte de conservació de paviment de calçades de les  
 vies públiques 2011 als carrers: Bisbe Vilanova i p laça Espanya  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Florenci Cos SL els treba lls de  
 control i prevenció de la legionel·la any 2011  

 Contractació  Contractar amb els arquitectes  E. Callís Freixas i  G.  
 Moliner Milhau els treballs de direcció d'obra del pintat  
 de les façanes de la plaça Campdenmàs  

 Contractació  Procedir a la realització de les subscripcions   
 corresponents a les diferents dependències municipa ls per  
 a l’any 2011  

 Contractació  Proposar al Servei Català de Trànsit la resolució d el  
 conveni subscrit en data 1/02/07, en matèria de con trols  
 de velocitat amb aportació d’aparell cinemòmetre.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Indelma SA els treballs de   
 subministrament i col·locació d'una llibreria doble  
 amb destí a la  remodelació de la sala de consulta de la primera 

planta de la Biblioteca Marià Vayreda  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Micrològic SL Unipersonal el  
 subministrament, instal·lació i configuració de 4  
 ordinadors amb destí a la sala de  consulta de la planta  
 primera de la Biblioteca Marià Vayreda  

 Cementiri  Compensar els deutes pendents, per la donació del n ínxol i  
 per tant, procedir a donar de baixa els rebuts  
 corresponents a la taxa manteniment cementiri dels  
 exercici 2009 i 2010 i acceptar i agraïr la donació   
 gratuïta de la propietat d'un nínxol de la via Amar gura  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Fundació Privada Tom my Robredo  

 Intervenció  Concedir un ajut  econòmic a l’Associació d'Hostela tge la  
 Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Comerci ants  
 d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic l’Agrupació Sardanista Ol ot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Assoc.Cultural Sardan ista  
 Flor de Fajol  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Músics i  
 Intèrprets d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Col·lectiu Cinema Inde pendent  
 de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut  econòmic a l’Escola de Dansa Folk lòrica  
 de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural R ialles  
 Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultura Po pular  
 El Til·ler  



 Intervenció  Concedir un ajut  econòmic a la Taula de la Mostra de  
 Pessebres d'Olot  

 Promoció  Nomenar una comissió tècnica integrada pels tècnics  de  
 l’Ajuntament d’Olot per tal de garantir la correcta   
 reversió de les instal·lacions, béns i material int egrants  
 de la concessió de la Plaça del Mercat d’Olot, en p eríode  
 de transició previ a l’extinció de la concessió  

 Urbanisme  Recepció parcial de les obres d’urbanització del PU  La  
 Canya I del terme municipal d’Olot, de conformitat amb  
 l’informe tècnic emès per l’àrea d’infraestructura i obra  
 pública de data 1/02/11.  

 Urbanisme  Aprovar l’annex al conveni per a l’execució de les obres  
 d’urbanització dels sectors A, B, C i D del Project e  
 d’urbanització de la UA La Canya I del terme munici pal  
 d’Olot, signat en data 1 de febrer de 2011 entre  
 l’Ajuntament d’Olot i la mercantil Bartrina Travesa s, SL.  

 Urbanisme  Aprovar el conveni per a la constitució d’una servi tud de  
 pas de canonada d’aigua signat en data 9 de febrer de  
 2011, entre l’Ajuntament d’Olot i la mercantil Alou   

 Urbanisme  Acceptar el preu fixat pel Jurat d'Expropiació de p art del  
 terreny del Mas Subiràs  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte de reparcel·laci ó del  
 Polígon d'actuació PA 09.02 "Carretera de Santa Pau "  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació de res idència  
 per a gent gran situada al carrer Pintor Galwey,1  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització modificació d e la  
 distribució interior de la planta primera en edific i entre  
 mitgeres situat a l'avinguda Morrot, 60  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior de local en  
 planta baixa situada a la plaça Catalunya, 17, B, 1  

 Urbanisme  Donar Compte de l’informe del Director de l’Àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública de consideracions a tenir  
 en compte en l’addenda de l’estudi informatiu EI1-G I-10,  
 nou traçat de la carretera N-260 entre Olot i l’enl laç amb  
 la carretera C-38  

 Contractació  Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern L ocal  
 del dia 26 de gener de 2011 relatiu a la revisió de l preu  
 de la concessió  d’ús d’un equipament municipal ubi cat al  
 Parc Local de Sant Roc, per instal·lar-hi un restau rant  
 tot fixant el preu d’aquesta concessió  per a l’any  2011  

 Secretaria  Aprovar el conveni amb l’Institut Català del Sòl, I ncasòl  
 per a la cessió temporal i gratuïta de l’ús d’una p art de  
 l’antiga fàbrica IAMP a favor de l’Ajuntament d’Olo t per  
 destinar-la a l’acopi de material i aparcament dels   
 vehicles de la Brigada Municipal d’Olot.  


