
 Data Acord:  30/01/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Augmentar en un 4,2% i amb efectes del dia 1/01/08,  el preu de  
  la cessió d’un terreny de 172,80 m2 situat a la zo na de  
 Masbernat, destinat a la instal·lació d’un centre r eemissor  

 Contractació  Augmentar en un 4,2% i amb efectes del dia 1/01/08 el preu de  
  l'autorització per a la instal·lació d'una antena- repetidor  
 de comunicacions radiofòniques de la Policia Munici pal  

 Contractació  Augmentar en un 4,2% i amb efectes del dia 1/01/08 el preu de  
  l'arrendament del local situat a l'avinguda Sant J oan  
 Abadesses, 20-22 destinat a dependències de l'Escol a M.  
 d'Expressió  

 Contractació  Augmentar en un 4,2% i amb efectes del dia 1/01/08,  el preu  
 de l’ arrendament del local  situat a la planta bai xa de  
 l'avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-22 i  destinat  
 a la seva utilització com a dependències (IME i PTT )  

 Contractació  Augmentar en un 4,2% i amb efectes del dia 4/01/08,  el preu  
 de l'arrendament d'una superfície a la zona del Car me amb  
 destí a aparcament de vehicles  

 Contractació  Augmentar en un 4,2% i amb efectes del dia 1/01/08,  el preu  
 de l'arrendament del local situat a la planta baixa  de la  
 casa núm. 15 del carrer Bisbe Lorenzana, destinat a  seu de  
 l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat  

 Contractació  Augmentar en un 4,2% i amb efectes del dia 1/01/08,  el preu  
 del lloguer per a l’ocupació d’un camí d’accés per a vianants  
  a Sant Francesc  

 Contractació  Augmentar en un 4,2% i amb efectes del dia 1/01/08,  el preu  
 de l’arrendament del local situat a la planta sòtan os i  
 planta baixa de la casa núm. 20 del carrer Bonaire,  destinat  
 a Centre d’Esplai Garbuig  

 Contractació  Fixar el cànon anual corresponent a l'any 2008,  a satisfer  
 pel concessionàri de l'explotació del quiosc de 'pr emsa i  
 varis' de la plaça Clarà.  

 Contractació  Fixar el cànon corresponent a l'any 2008 (gener a j uny) a  
 satisfer per la concessionària de l'explotació del quiosc de  
 'llamins' del Passeig de Blay.  

 Contractació  Fixar el cànon anual corresponent a l'any 2008 de l a  
 concessió de l'explotació d'un quiosc-bar al pont d e les  
 Móres  

 Contractació  Fixar l'import de la concessió per a la utilització  i  
 explotació d'un gimnàs ubicat a la piscina municipa l d'Olot,  
 per a l'any 2008  

 Contractació  Fixar  el preu per a l'any 2008 del cànon addiciona l per a la  
  concessió d'ús d'un terreny municipal per a la ins tal·lació  
 d'una estació de servei i edifici annex al carrer Z amenhoff  

 Contractació  Fixar el cànon anual per a 2008 de la concessió d’ú s d’un  
 terreny municipal ubicat al carrer Serra de Sant Va lentí  
 xamfrà carrer Bestracà  

 Contractació  Fixar el preu per a l’any 2008, de la concessió d’ú s d’un  
 equipament municipal ubicat al Parc Local de Sant R oc, de  
 restaurant  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia  1/01/08,  
 el servei de manteniment, recàrrega i retimbrat del s  
 extintors instal·lats als edificis municipals, adju dicat a  
 l’empresa Agbar Mantenimiento SA, MUSA  



 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/08,  
 el conveni subscrit amb La Fageda SCCL per a la prò rroga  
 conveni de col·laboració per a la inserció laboral de les  
 persones malaltes mentals per a la realització de t reballs de  
  manteniment de les diverses instal·lacions de l'àr ea  
 d'esports.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/08 el  
  conveni subscrit amb La Fageda SCCL per a la inser ció  
 laboral de les persones malaltes mentals per  a la  
 realització de diversos treballs de jardineria del sector:  
 entrades d’Olot i eixos;  així com de les ampliaci ons  
 acordades per la JGL del dia 5/04/06 i 28/02/07  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/08 el  
  conveni subscrit amb La Fageda SCCL per a la inser ció  
 laboral de les persones malaltes mentals per  a la  
 realització de diversos treballs de jardineria del sector:  
 barris;  així com de les ampliacions acordades per la JGL  
 del dia 5/04/06 i 28/02/07  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/08 el  
  conveni subscrit amb La Fageda SCCL per a la inser ció  
 laboral de les persones malaltes mentals per  a la  
 realització de diversos treballs de jardineria del sector:  
 riu Fluvià;  així com de les ampliacions acordades per la  
 JGL del dia 5/04/06 i 28/02/08  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/08 el  
  conveni subscrit amb La Fageda SCCL per a la inser ció  
 laboral de les persones malaltes mentals per  a la  
 realització de diversos treballs de jardineria del sector:  
 Nucli Antic;  així com de les ampliacions acordades  per la  
 JGL del dia 5/04/06 i 28/02/07  

 Contractació  Prorrogar  pel termini d’un any amb efectes del dia  1 de  
 gener de 2008, el conveni subscrit amb La Fageda SC CL per a  
 la realització de serveis de jardineria de la  zona  del  Parc  
  Nou; així com de l’ampliació acordada per la JGL d el dia  
 28/02/07  

 Contractació  Fixar el preu de la  concessió per a la gestió del Cementiri  
 Municipal per a l’any 2008.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/08 el  
 contracte subscrit amb l’empresa Ecade SL pels serv eis de  
 desratització i control de la població de coloms  d e la  
 Ciutat d’Olot.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/08 el  
  contracte subscrit amb l’empresa Llimpia Olot SC p el servei  
 de neteja dels locals i edificis municipals del blo c D.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/08 el  
  contracte subscrit amb l’empresa Catalunya Neta pe l servei  
 de neteja dels locals i edificis municipals del blo c C.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/08 el  
  contracte subscrit amb l’empresa Catalunya Neta pe l servei  
 de neteja dels locals i edificis municipals del blo c A.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/08 el  
  contracte subscrit amb l’empresa La Bruixa neteges  generals  
 i manteniments SL pel servei de neteja dels locals i edificis  
  municipals inclusos en el bloc B.  

 Contractació  Contractar amb La Fageda SCCL el servei de mantenim ent dels  
 jocs infantils instal·lats als diversos parcs munic ipals i  
 per un termini des de l’1/01/08 al 31/12/08  



 Contractació  Contractar amb l’empresa Montolivet Instal·lacions SL els  
 treballs extres de les obres d'adaptació de la plan ta baixa  
 de l'edifici núm. 1 del carrer Castellà Llovera per  destinar-  
 lo a Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de l a  
 Garrotxa.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Pere Boada Comas SL els t reballs de  
  reparació de la vorera de la plaça Clarà, davant d el núm. 1,  
  d’acord amb el pressupost presentat núm. 08/2002.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Pere Boada Comas SL els t reballs de  
  reparació de la  canonada de clavegueram del carre r Fajol  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal  de la  
 Garrotxa, amb destinació a ajuts a ajuntaments per a  
 inversions en CEIP's, subvenció Consell Comarcal pe r a  
 inversions a escoles  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Junta Veïnal de Bate t  

 Ingressos  Aprovar el padró de l’Impost de vehicles de tracció  mecànica  
 exercici 2008  

 Ingressos  Aprovar el padró del Mercat del dilluns exercici 20 08 

 Ingressos  Aprovar el padró d'exaccions diverses  exercici 200 8 

 Ingressos  Aprovació de la relació individualitzada de quotes a satisfer  
  en concepte de les contribucions especials de mill ores per  
 les obres d'urbanització de l'avinguda Cuba, sector  2  

 Ingressos  Aprovació de la relació individualitzada de quotes a satisfer  
  en concepte de les contribucions especials de mill ores per  
 les obres d'urbanització nova plaça al barri de San t Miquel  

 Personal  Aprovar les bases específiques que han de regir el concurs  
 per a la provisió del lloc de treball de Vicesecret aria, de  
 la subescala de secretaria categoria d’entrada vaca nt a  la  
 plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot, categ oria  
 segona (Annex I).  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el conveni per a l’execució de les obres  
 d’urbanització del Polígon d’Actuació 15.05 del Pas seig de  
 Sant Roc i adjacents.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de planta en edi fici  
 bifamiliar per formació d'habitatge situat al carre r Salt de  
 la Nuvia, 14  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local comerci al situat  
 a la plaça Montolivet, 3  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització de piscina i tanca    
 situada al carrer Ramon y Cajal, 16  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d els  
 passatges interiors del Polígon 3 del Pla parcial d el sector  
 3 de Batet, redactat pels serveis tècnics municipal s.  

 IME / Ensenyament  Aprovació de la convocatòria d'un procés selectiu d 'ajut a  
 les famílies d'alumnes de centres educatius sufraga ts amb  
 fons públics, per a la participació en activitats  
 extraescolars, en el marc del programa de subvencio ns de la  
 Generalitat de Catalunya, convocat per l'Ordre EDU/ 332/2007,  
 de 18/09  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat, Dept.  
  Governació, programa de concessió d'ajuts per dese nvolupar  
 projectes de formació en tecnologies de la informac ió i la  
 comunicació orientats a fomentar l'accés a la socie tat del  
 coneixement a Catalunya, núm. Disposició GAP/504/20 07 de  
 27/09, presentar-hi el projecte: cursos d'iniciació  i  
 alfabetització en les noves tecnologies  


