
 Data  20/01/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa  Jardineria i vivers Sant Iscle  
 SL el subministrament de 19 unitats d'arbrat amb de stí als  
 espais exteriors dels pavellons d'esports  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Doll sistemes de Reg SL el s  
 treballs de recol·locació de les boques de reg i  
 electrovàlvules del sistema  per adequar-les al nou   
 nivell, a la Plaça Clarà.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Serveis de neteges tècniq ues  
 Olot-Net SL els treballs de neteja d'embornals i re ixes de  
 la Zona Est d'Olot 
 
 Contractació  Augmentar en un 0,8 % i amb efectes del dia 1/01/10 , el preu 
  de la cessió d’un terreny situat a la zona de Mas bernat,  
  destinat a la instal·lació d’un centre  
 
Contractació  Augmentar en un 0,8% i amb efectes del dia 1/01/10,  el preu de 

l'autorització per a la instal·lació d'una  antena- repetidor de 
comunicacions radiofòniques de la Policia Municipal .  

 Contractació  Augmentar en un 0,8 % i amb efectes del dia 1/01/10  el  
 preu de l'arrendament del local situat a l'avinguda  Sant  
 Joan Abadesses, 20-22 destinat a dependències de l' Escola  
 M. d'Expressió.  

 Contractació  Augmentar en un 0,8% i amb efectes del dia 1/01/10,  el  
 preu de l’arrendament del local  situat a la planta  baixa  
 de l'avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-2 2 i  
 destinat a la seva utilització com a dependències    

 Contractació  Augmentar en un 0,8% i amb efectes del dia 4/01/10,  el  
 preu de l'arrendament d'una superfície a la zona de l Carme  
 amb destí a aparcament de vehicles. 
 
Contractació  Augmentar en un 0,8% i amb efectes del dia 1/01/10,   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 0,8% i amb efectes del dia 1/01/10 , el preu  
 de l’arrendament d’una plaça d’aparcament situat 
 al pati de darrera de l’edifici núm. 15 del carrer  
 Lorenza, amb destí a l’IMPC. 
 
Contractació  Augmentar en un 0,8%  i amb efectes del dia 1/01/10 , el preu del 

lloguer per a l’ocupació d’un camí  d’accés per a vianants a Sant 
Francesc.  

 Contractació  Aprovar el conveni a subscriure entre aquest Ajunta ment i  
 la Fundació Àstrid 21 per a l’adhesió d’aquesta Cor poració  
 al Programa Incorpora de l’Obra Social la Caixa-, p er a  
 suport en el procés d’incorporació de persones amb risc  
 d’exclusió al món laboral.  

 Contractació  Aprovar el conveni a subscriure amb la Unió de page sos,  
 pel qual aquesta associació dona conformitat a  
 l’autorització a precari en horari de tardes, del l ocal  
 propietat de l’ajuntament a favor del Consorci d’ac ció  
 social de la Garrotxa.  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a PTO/200/2009 actuacions   
 dinamització territorial a les comarques de muntany a -  
 urbanització del parc final de Bonavista  



 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a convocatòria per a l'an y 2009  
 per a atorgament de subvencions a ajuntaments de co marques  
 de muntanya per a la realització durant la temporad a  
 hivernal 200-2010 d'operacions necessàries per a la  neteja  
 i manteniment de carreteres afectades per les nevad es.  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a  Atorgament d´ajuts a e ns  
 locals de Catalunya en situacions excepcionals d´ur gència  
 o derivades de catàstrofe. -Valoració  dels danys  
 ocasionats per la nevada del dia 26-12-2008  

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

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovar la proposta de baixes/devolucions 09EVAN01 i les  
 liquidacions EVL-2010-800001 a EVL-2010-800004,  
 corresponents a altes/moviments annex 1/2009 del pa dró de  
 taxa entrada de vehicles exercici 2009  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions CML-2010-800001 a CML-2010 -  
 800011, corresponents a altes/moviments annex 1/200 9 del  
 padró de taxa manteniment cementiri exercici 2009  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques l’Àrea  
 d’Informació del Territori d’aquest Ajuntament, qua tre  
 dies a la setmana i l’altre dia de la setmana reali tzació  
 de les pràctiques a la Policia Municipal, a  un est udiant  
 de 1r. curs del Cicle formatiu de grau superior  
 Desenvolupament i aplicació de Projectes de Constru cció de  
 l’IES La Garrotxa.  

 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) , el  
 dia 1 de maig de 2010, amb motiu del mercat de marx ants  
 que es celebra en el marc de la tradicional Fira de l 1r de Maig.  

 Cooperació  Aprovar les bases específiques per a la concessió d e  
 subvencions per a projectes de cooperació al  
 desenvolupament i d’activitats de sensibilització; segons  
 bases que s’adjunten a l’expedient.  

 Cooperació  Efectuar una aportació al Fons Català de Cooperació  amb  
 destí al projecte "2165. Resposta als efectes del  
 terratrèmol a Haití: fase de reconstrucció"  

 Joventut /  Aprovació del Conveni de col·laboració per tal de  
 realitzar un ball a la festa de Sant Tomàs d’Aquino  el  
 proper dia 29/01/10  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’enderroc de fi nques  
 al carrer Sastres, 34 i 35 per a la creació d’un no u espai  
 públic en compliment del POUM 2003 aprovat per la  
 Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 25/09 /03  

 Llicència  Concedir llicència per a consolidació estructural d e la  
 planta soterrani al Mas El Molí de les Fonts  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edificació p er a ús  



 de restauració al carrer Compositor Narcís Paulís, 9 

 Urbanisme  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consel l  
 Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot pel  
 finançament i l’execució del projecte Pla de Camins  2009  

 Sanitat  Aprovar el conveni de col·laboració entre Dipsalut i  
 l’Ajuntament d’Olot per a l’execució de programes d e salut  
 pública del catàleg de serveis de Dipsalut.  

 Cultura / ICCO  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva  per a  
 l’organització, participació i desenvolupament  
 d’activitats culturals durant l’any 2010, segons le s bases  
 que s’adjunten a l’expedient.  

 Arxiu  Aprovar el contracte per a la  cessió del fons foto gràfic  
 L’Abans - Olot, amb destí a l’Arxiu d’Imatges d’Olo t (AIO)  

 Contractació  Urgència. Contractar amb els arquitectes J.Bosch Ge nover i  
 J. Tarrús Galter la redacció del projecte executiu i  
 direcció d'obra de l'escala d'emergència del Museu  
 Comarcal de la Garrotxa  


