
 Data  03/02/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Audifilm Grup o  
 Assystem SL els treballs relatius al desenvolupamen t i  
 posta en marxa  de la plataforma de tramitació d’al tes de  
 vehicles entre l’Ajuntament d’Olot i la Direcció Ge neral  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració per a la donaci ó i  
 cessió de drets de la col·lecció fotogràfica  in po stals  
 CMMS amb destí a l’Arxiu d’Imatges Olot.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Fomento de Construcciones  y  
 Contratas SA el servei de recollida de deixalles i neteja  
 viària extraordinària durant les festes de 'Carnest oltes'  
 a celebrar els dies: 13 de febrer (carnestoltes inf antil)  
 i els dies 18,19 i 20 de febrer (Carnaval d'Olot)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Arcadi Pla SA els treball s de  
 partició de la planta primera de l'edifici de serve is de  
 dinamització social i econòmica al Barri Vell, ubic at al  
 carrer Lliberada Ferrarons, núm. 9  

 Contractació  Contractar amb Telefónica de España SA el servei 'B ono  
 Plan 97 plus ' pel termini d'un any  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere's Sports SL el  
 subministrament de cartutxos amb destí a la Policia   
 Municipal, per a la realització de pràctiques de ti r.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l'Associació de Veïns i   
 Propietaris del Nucli Antic  

 Intervenció  Aprovar el model financer de l’aigua per l’exercici  2010,  
 en el que es concreta la retribució a favor de Sore a SA,  
 el cànon a favor de l’Ajuntament, el finançament de  les  
 inversions i el seu cost financer i l’excés de càno n  
 previst per a destinar a inversions futures.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’adequació per a  
 vestidors a l’estadi atletisme redactat per RCR Ara nda  
 Pigem Vilalta Arquitectes  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada de proteccions de fines tres a  
 la façana principal de l’edifici de la policia muni cipal  
 d’Olot, redactat pels serveis tècnics municipals  

 Llicència  Denegar llicència per a construcció de nau industri al (1a  
 fase) situada al carrer Garganta, 4 B.  

 Museu Acceptar la donació, amb destí al Museu Comarcal de  la  
 Garrotxa de diverses obres  

 Museu Acceptar la donació, amb destí al Museu Comarcal de  la  
 Garrotxa de diverses obres  

 Museu Acceptar la donació, amb destí al Museu Comarcal de  la  
 Garrotxa de diverses obres  

 Joventut /  Aprovar l'estudi de gestió de l'edifici de serveis de  
 l'Estadi Municipal d'Atletisme, elaborat pels serve is  
 tècnics de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament d'Olot.  

 Contractació  Urgència. Prorrogar pel termini d’un any amb efecte s del  
 dia 1/01/10 el conveni de col·laboració  subscrit a mb La  
 Fageda SCCL  per a la inserció laboral de les perso nes  
 malaltes mentals per a la realització de treballs d e  
 manteniment de diverses instal·lacions de l'àrea d' esports.  



 Contractació  Urgència. Prorrogar pel termini d’un any amb efecte s del  
 dia 1/01/10 el conveni de col·laboració subscrit am b La  
 Fageda SCCL per a la inserció laboral de les person es  
 malaltes mentals per a la realització de diversos t reballs  
  de jardineria del sector: entrades d'Olot i eixos  

 Contractació  Urgència. Prorrogar pel termini d’un any amb efecte s del  
 dia 1/01/10, el conveni de col·laboració subscrit a mb La  
 Fageda SCCL per a la inserció laboral de les person es  
 malaltes mentals per a la realització de diversos t reballs  
  de jardineria del sector: barris  

 Contractació  Urgència. Prorrogar  pel termini d’un any amb efect es del  
 dia 1/01/10, el conveni de col·laboració subscrit a mb La  
 Fageda SCCL per la inserció laboral de les persones   
 malaltes mentals per a la realització de diversos t reballs  
  de jardineria del sector: riu Fluvià  

 Contractació  Urgència. Prorrogar  pel termini d’un any amb efect es del  
 dia 1/01/10 el conveni de col·laboració subscrit am b La  
 Fageda SCCL  per a la inserció laboral de les perso nes  
 malaltes mentals per a la realització de diversos t reballs  
  de jardineria del sector: Nucli Antic  

 Contractació  Urgència. Prorrogar pel termini d’un any amb efecte s del  
 dia 1/01/10, el conveni subscrit amb La Fageda SCCL  per a  
 la realització de serveis de jardineria de la zona del Parc Nou 
 
Contractació  Urgència. Prorrogar pel termini d’un any amb efecte s del  
 dia 1/01/10, el contracte subscrit amb La Fageda SC CL  
 relatiu al  servei de manteniment dels jocs infanti ls  
 instal·lats als diversos parcs municipals  

 Contractació  Urgència. Prorrogar pel termini d’un any amb efecte s del  
 dia 1/01/10, el contracte subscrit amb La Fageda SC CL  
 relatiu al  servei de manteniment dels jocs infanti ls  
 instal·lats als diversos parcs municipals  

 Contractació  Urgència. Sol·licitar la cancel·lació del projecte inclòs  
 en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibil itat  
 Local núm. 1.442 "Instal·lació sistema de video vig ilància  
  dels pavellons esportius de la Ciutat d’Olot", i i ncloure  
  en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibi litat  
 Local, en l’àmbit de finançament de projectes d’inv ersió,  
 l’actuació següent: "Projecte de millora de l’efici ència  
 energètica de l’enllumenat públic. Quadres número 5 9, 74 i 160" 


