
 Data Acord:  28/01/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Aprovació plec de condicions economicoadministrativ es que  
 regirà la contractació per procediment obert, de le s obres  
 del projecte de renovació integral de l'enllumenat públic del  
 sector de Benavent. Desglossat fase 1: obres bàsiqu es  
 d'enllumenat i aigua  

 Contractació  Aprovació plec de condicions economicoadministrativ es que  
 regirà l'adjudicació mitjançant concurs de les obre s del  

projecte de renovació d'enllumenat i acabats de la plataforma 
superior de la plaça Josep Clarà, incloses en el FE IL  

 Contractació  Aprovació plec de condicions economicoadministrativ es que  
 regirà l'adjudicació, per procediment obert de les obres del  
 projecte de renovació de voreres i construcció nou col·lector  
 a l'avinguda Reis Catòlics, incloses en el FEIL  

 Contractació  Aprovació plec de condicions economicoadministrativ es que  
 regirà la contractació per procediment obert de les  obres de  
 construcció edifici d'equipament de l'Estadi d'Atle tisme al  
 sector de Sant Roc, incloses en el FEIL  

 Contractació  Augmentar en un 1,4% i amb efectes del dia 1/01/09,  el preu  
 de la cessió d’un terreny de 172,80 m2 situat a la zona de  
 Masbernat, destinat a la instal·lació d’un centre r eemissor  

 Contractació  Augmentar en un 1,4% i amb efectes del dia 1 de gen er de 2009  
 el preu de l'autorització per a la instal·lació d'u na  
 antena-repetidor de comunicacions radiofòniques de la Policia  
  Municipal  

 Contractació  Augmentar en un 1,4 % i amb efectes del dia 1/01/09  el preu  
 de l'arrendament del local situat a l'avinguda Sant  Joan  
 Abadesses, 20-22 destinat a dependències de l'Escol a Municipal  
 d'Expressió  

 Contractació  Augmentar en un 1,4% i amb efectes del dia 1/01/09,  el preu  
 de l’arrendament del local  situat a la planta baix a 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 1,4% i amb efectes del dia 4/01/09,  el preu  
 de l'arrendament d'una superfície a la zona del Car me amb  
 destí a aparcament de vehicles  

 Contractació  Augmentar en un 1,4% i amb efectes del dia 1/01/09,  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 1,4% i amb efectes del dia 1/01/09  el preu  
 de l’arrendament d’una plaça d’aparcament situada a l pati de  
 darrera de l’edifici núm. 15 del carrer Lorenza, am b destí a  
 l’IMPC  

 Contractació  Augmentar en un 1,4%  i amb efectes del dia 1/01/09 , el preu  
 del lloguer per a l’ocupació d’un camí d’accés per a vianants  
 a Sant Francesc  

 Contractació  Augmentar en un 1,4% i amb efectes del dia 1/01/09,  el preu  
 de l’arrendament del local situat a la planta soter rani i  
 planta baixa de la casa núm. 20 del carrer Bonaire,  destinat  
 a  Grup d’Esplai La Capsa  

 Contractació  Fixar el cànon anual corresponent a l'any 2009, a s atisfer  
 pel concessionari de l'explotació del quiosc de 'pr emsa i  
 varis' de la plaça Clarà.  

 Contractació  Fixar el cànon corresponent a l'any 2009 (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 2009 ( de s de l’1 de  
  gener al 21 de juliol) de la concessió de l'explot ació d'un  
 quiosc-bar al pont de 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 2009.  

 Contractació  Fixar el cànon anual per a 2009 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 2009, de la concessió d’ú s d’un  
 equipament municipal ubicat al Parc Local de Sant R oc, per  
 instal·lar-hi un restaurant  

 Contractació  Fixar el preu per a l'any 2009 del cànon addicional  per a la  
 concessió d'ús d'un terreny municipal per a la inst al·lació  
 d'una estació de servei i edifici annex al carrer Z amenhoff.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/09,  
 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'àre a  
 d'esports.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/09 el  
 conveni subscrit amb La Fageda SCCL per a la inserc ió  
 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 d’abril de 2006 i 28  de febrer  
 de 2007 i 30 de gener de 2008.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/09,  
 el conveni subscrit amb La Fageda SCCL per a la ins erció  
 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 d’abril de 2006 I 28 de febrer de 2007 i 30 de  
 gener de 2008.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/09 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 d’abril de 2006 i 28 de febrer de 200 7  i 30 de  
 gener de 2008.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/09 el  
 conveni subscrit amb La Fageda SCCL per a la inserc ió  
 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 d’abril de 2006 i 28 de febrer de 200 7  i 30 de  
 gener de 2008.  

 Contractació  Prorrogar  pel termini d’un any amb efectes del dia  1/01/09,  
 el conveni subscrit amb La Fageda SCCL per a la rea lització  
 de serveis de jardineria de la  zona del  Parc Nou;  així com  
 de l’ampliació acordada per la JGL del dia 28 de fe brer de  
 2007.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 1/01/09 el  
 contracte subscrit amb La Fageda SCCL relatius al s ervei de  
 manteniment dels jocs infantils instal·lats als div ersos  
 parcs municipals, segons acord de la Junta de Gover n del dia  
 30 de gener de 2008  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Audifilm ABI SL el servei  de  
 manteniment de les aplicacions del programari de Ge stió  
 d’Administració Local Genesys,  d'acord amb l'annex  núm. 20  



 del contracte 93/1163 que figura a l'expedient;  i per un  
 termini des de l'1/01/09 al 31/12/09  

 Contractació  Contractar amb la Universitat de Girona els treball s de  
 seguiment arqueològic de la Muralla d'OIot al carre r La Llosa  
 entre els núm. 17,18 i 19, per tal d'efectuar els e nderrocs  
 d'aquests edificis  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris de data 19/0 1/09, de  
 les obres del projecte d’urbanització de la Ronda L es Fonts.  
 Tram: carretera Santa Pau- Av. Verge de Montserrat,    
 adjudicada a l’empresa Promotora Giro-Cat,SL, que f igura com  
 a annex a l’expedient  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.3 de Promotora  
 Giro Cat SL corresponent a les obres d’urbanització  Ronda les  
 Fonts a Lico Leasing SA  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.5 de Montolivet  
 Instal·lacions SL  corresponent a les obres d’acaba ts  
 edifici annex a l’ajuntament a la Caixa Penedés  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a conveni específic de col·laboració amb  la  
 Secretaria General de Joventut 2008 -Plans locals d e  
 Joventut-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 Direcció General de Turisme, amb destinació a conce ssió  
 d'incentius en l'àmbit del Pla de desenvolupament t urístic,  
 Programa 6 -Projecte millora qualitat i promoció tu rística  
 dels equipaments culturals Olot  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a subvenció exclosa de concurrència públ ica -  
 subvenció exclosa de concurrència pública  

 Informàtica  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 Ingressos  Aprovació del Padró de l'Impost de vehicles de trac ció  
 mecànica, exercici 2009  

 Ingressos  Aprovació del Padró del mercat del dilluns, exercic i 2009  

 Ingressos  Aprovació del Padró d'ocupacions diverses permanent s,  
 exercici 2009  

 Promoció  Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es  
 trobin situats en l’àrea d’influència del mercat (s egons es  
 delimita en el plànol adjunt a aquesta proposta), e ls dies 1  
 de maig de 2009 amb motiu del mercat de marxants qu e es  
 celebra en el marc de la tradicional Fira del 1r de  Maig, i 7  
 de setembre de 2009, dia de festa local establert a mb motiu  
 de la celebració de les Festes del Tura-  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a 2a fase d'obres de constru cció  
 d'habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a l'a vinguda  
 Pirineus, 12  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge  
 unifamiliar situat al carrer Puig Roig, 39  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'edifici plurifamiliar amb augment del  nombre  
 d'habitatges (de 3 a 4), situat a l'avinguda Estaci ó, 20  

 Llicència d'obres  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès per  
 l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud de  
 llicència d’obres de reforma i ampliació d'habitatg e  
 unifamiliar aïllat, situat al Mas Gabatx  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a  un  
 aparcament de vehicles d'activitat del sector de la   
 construcció al carrer Madrid, 30  



 Festes  Modificar l’acord de la Junta de Govern Local, de d ata 19 de  
 gener de 2009, en el següent sentit:  
 Sol·licitar una subvenció de 8.248,00.-€, correspon ent al 75%  
  del cost total del projecte, de la manera que es d etalla:  
 - Compra de 40.050 gots i vaixella compostable per un import  
 de 6.278,00.- € IVA inclòs.  
 - Compra d’illes de contenidors per a la recollida selectiva  
 de deixalles per un import de 1.587.- € IVA inclòs.  
 - Lloguer de rentavaixelles industrials per al mant eniment de  
  la vaixella compostable, per un import de 383,00.-  € IVA  
 inclòs  

 Intervenció  Urgència. Concedir un ajut econòmic a l’Associació Units pel  
 Cavall de la Garrotxa  


