
 Data  27/01/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar definitivament a l’arquitecte D. Mallarac h  
 Macias, els treballs de diagnosi i usos de la plaça  de  
 Braus d’Olot  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Estanys Blaus SL el  
 subministrament de diverses aplicacions informàtiqu es  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Aspectes Paisa tge  
 SLU, els treballs per la integració ambiental i  
 paisatgística de l’ús social del riu Fluvià.  

 Contractació  Fixar import servei de neteja edificis bloc A, per a l'any  
 2010  

 Contractació  Fixar import servei de neteja edificis bloc B, per a l'any  
 2010  

 Contractació  Fixar import servei de neteja edificis bloc C, per a l'any  
 2010  

 Contractació  Fixar import servei de neteja edificis bloc D, per a l'any  
 2010  

 Contractació  Fixar el cànon anual corresponent a l'any 2010,  a  
 satisfer pel concessionari de l'explotació del quio sc de  
 'premsa i varis' de la plaça Clarà.  

 Contractació  Fixar el cànon corresponent a l'any 2010 a satisfer  per la  
 concessionària de l'explotació del quiosc de 'llami ns'  
 del Passeig de Blay.  

 Contractació  Fixar el cànon anual corresponent  l'any 2010 (des de l’1  
 de gener al 21 de juliol) de la concessió de l'expl otació  
 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 2010.  

 Contractació  Fixar el cànon anual per a 2010 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 2010, 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 2010 del cànon addicional  per a  
 la concessió d'ús d'un terreny municipal per a la  

instal·lació d'una estació de servei i edifici anne x al carrer 
Zamenhoff  

 Contractació  Actualitzar el conveni subscrit per a la utilitzaci ó de  
 l’auditori/sala d’actes del Casal Marià.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia  1 de  
 gener de 2010, el servei de manteniment, recàrrega i  
 retimbrat dels extintors instal·lats als edificis  
 municipals, adjudicat a l’empresa Agbar Mantenimien to SA -  
 MUSA- 

 Contractació  Fixar el preu de la  concessió per a la gestió del  
 Cementiri Municipal per a l’any 2010.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/10  
el contracte subscrit amb l’empresa Ecade SL, pels serveis de 
desratització i control de la població de coloms de  la Ciutat 
d'Olot any 2010.  

 Contractació  Fixar el preu de la concessió de la prestació de se rveis  
 de conservació i manteniment de les instal·lacions  
 semafòriques de la Ciutat i del control d’accessos al  



 Nucli Antic, adjudicada a l’empresa Bonal empresa d e  
 serveis elect.i electrònics SA  

 Contractació  Fixar per a l’any 2010, el preu de la concessió del  servei  
 de recollida dels residus sòlids urbans i del serve i de  
 neteja viària del municipi d’Olot, adjudicada a l’e mpresa  
 Fomento de Construcciones y Contratas SA  

 Contractació  Adjudicar a l’arquitecte X. Canosa Magret el contra cte de   
 prestació dels serveis d'arquitecte per  

  col·laborar en l'àrea d'Urbanisme d’aquest Ajunta ment.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Estanys Blaus SL el serve i de  
 manteniment de les llicències del Software Assuranc e  
 Microsoft Windows Server Estandard i de 4 llicèncie s CAL  

 Contractació  Aprovar les actes de preus contradictoris de les ob res de  
 construcció del pavelló municipal d’esports  

 Compres  Adquirir de J. Mayola un vehicle d'ocasió amb destí  a la  
 Brigada Municipal.  

 Compres  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL l’adquisi ció de  
 150 llicències 'antivirus MacAfee'  

 Compres  Contractar amb  l’empresa La Fageda SCCL el  
 subministrament de planta : 1.562 unitats d'heura, i 72  
 unitats de boixos amb destí a la millora dels parte rres  
 del passeig inferior de la Plaça Clarà  

 Compres  Contractar amb La Fageda SCCL el subministrament de  133  
 unitats d'arbres de diverses espècies (d'acord amb el  
 pressupost annex) i amb destí a diversos carrers de  la  
 Ciutat: plaça Vayreda, C/Amolls, Cra. Riudaura, Ron da  
 Fluvià, ,Av. Girona, Av. Mèxic, Av. Gaudí i Av. Pui g Roig.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’urbanització Ronda les Fonts tram carretera Santa  Pau i  
 avinguda Verge de Montserrat   
 - n.14 d’Excover SA corresponent a les obres de  
 construcció pista de patinatge d'Olot   
 - n.14 d’Excover SA corresponent a les obres de  
 construcció pavelló d'esport d'Olot   
 - n.6 d’UTE Firalet SL corresponent a les obres  
 d’urbanització del Firalet  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’urbanització  ronda  
 les Fonts al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.18 d’ Arcadi  
 Pla SA corresponent a les obres de construcció de l ’arxiu  
 comarcal d’Olot a la Caixa de Girona  

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

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Olot Fotogr afia  

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

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Associació Cultura Popu lar El  
 Til·ler  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Escola de Dansa Folkl òrica  
 de la Garrotxa  

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

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural  
 Sardanista Flor de Fajol  

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



 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Sardanista Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre Catòlic  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Olot Televisió SL  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Ministerio de Tr abajo e  
 Inmigración, amb destinació a Subvenciones a munici pios,  
 mancomunidades de municipios y comarcas para el  
 dessarrollo de programas innovadores a favor de la  
 integración de inmigrantes. -Programa socioeducativ o en el  
 barrio de Sant Miquel-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Ministerio de Tr abajo e  
 Inmigración, amb destinació a Subvenciones a munici pios,  
 mancomunidades de municipios y comarcas para el des arrollo  
 de programas innovadores a favor de la integración de  
 inmigrantes. -Mediación Comunitaria  

 Ingressos  Aprovar el padró de l’Impost de vehicles de tracció   
 mecànica  exercici 2010  

 Ingressos  Aprovar el padró del mercat del dilluns, exercici 2 010  

 Ingressos  Aprovar el padró d’ocupacions diverses permanents e xercici  
 2010  

 Personal  Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament  d’Olot  
 i dels seus Organismes Autònoms per a l’any 2010  

 Llocs públics  Acceptar la baixa voluntària i definitiva del merca t  
 setmanal del dilluns de la ciutat d’Olot de la para da  
 MD000090, destinada a la venda de roba de casa.  

 Llocs públics  Acceptar la baixa voluntària i definitiva del merca t  
 setmanal del dilluns de la ciutat d’Olot de la para da  
 MD000139 destinada a la venda de fruites.  

 Llocs públics  Autoritzar la parada número MD000076 al mercat setm anal  
 del dilluns a la ciutat d’Olot, destinada a la vend a de  
 caramels.  

 Llocs públics  Autoritzar la parada núm. MD000120, destinada a la venda  
 de fruites i verdures.  

 Llocs públics  Autoritzar la cotitularitat de la parada número MD0 00122  
 de 17m al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d ’Olot,  
 destinada a la venda de fruites i verdures.  

 Llocs públics  Autoritzar el canvi de titularitat de la parada núm .  
 MD000155, destinada a la venda de roba.  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció de La FES-UNED  

 Urbanisme  Aprovar el projecte d’adequació de la planta baixa de  
 l’edifici el Cassés com a espai cultural  

 Urbanisme  Aprovar el conveni expropiatori per a l’adquisició de  
 terrenys per a la consolidació i adequació paisatgí stica  
 del marge nord del carrer Jaume II  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la relació de béns i drets a ex propiar  
 per a la consolidació i adequació paisatgística del  marge  
 nord del carrer Jaume II  

 Llicència  Concedir llicència per a conservació i consolidació   
 coberta planta golfes al carrer Joaquim Vayreda, 4  

 Llicència  Denegar llicència per a legalització de tanca veget al  
 situada al Polígon 25 de rústica, 173  

 IME /  Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departam ent  
 d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Cons ell  
 Comarcal de la Garrotxa per a la realització de pro grames  
 de qualificació professional inicial organitzats en  la  
 modalitat Pla de transició al treball (PTT), per a joves  
 que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense o btenir  
 el títol de graduat/da en Educació Secundària Oblig atòria.  

 Ingressos  Urgència. Aprovació liquidacions altes taxa entrada  de  



 vehicles  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar inicialment el projecte de constr ucció  
 de l’escala d’emergència i reparació de barbacanes al  
 Museu Comarcal de La Garrotxa  


