
 Data  03/03/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, fins el 28/06/11, l a  
 concessió administrativa d’ús privatiu de la via pú blica  
 per a la instal·lació d’un quiosc de llamins al Pas seig d’en Blay.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 2/01/10.  
 el contracte subscrit amb  l’empresa Prevemont Soci edad  
 de prevención SL de prevenció de riscos laborals de l  
 personal de l'Ajuntament d'Olot  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 2 de  
 gener de 2010, els contractes subscrits amb l’empre sa  
 Prevemont Sociedad de prevención SL de prevenció de  riscos  
 laborals dels organismes autònoms següents: IME, IM PC,  
 PME, ICCO  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia   
 1/01/10, el conveni subscrit entre aquest Ajuntamen t i  
 Edicions Lava, SL per a la publicació d'una columna   
 setmanal divulgativa municipal, com a recordatori  
 d’activitats, informacions o anuncis oficials.  

 Contractació  Contractar amb  C. Petriels treballs de  realitzaci ó de  
 fotografies aèries sobre Olot i les condicions per al seu  
 ús, d’acord amb el document que s’adjunta a l’exped ient.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Plana Hurtós Enginyers SL el s  
 treballs relatius a redacció del projecte d’adequac ió de  
 la instal·lació de climatització de les dependèncie s de  
 l’IMPC; així com la direcció d’obres, coordinació d e  
 seguretat i salut i projecte de legalització de  
 l’ampliació de la instal·lació elèctrica i certific at  
 final visat pel Col·legi d’Enginyers Industrials  

 Contractació  Contractar amb l’empresa LocalProm, el servei d’usu ari del  
 butlletí d’informació dels ajuts que es publiquen e n els  
 butlletins oficials de la Unió Europea, de l’Estat i del  
 Butlletí Oficial de la Provincia  

 Contractació  Sol·licitar l’avançament de la contractació i execu ció de  
 l’obra inclosa en el Pla únic d’Obres i Serveis de  
 Catalunya 2011, amb títol: Intervenció Integral del  nucli  
 antic d’Olot: operació D, passeig de la Muralla  

 Compres  Adquirir de la casa  Auto Diesel Olot SL un martell   
 compressor  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 de Rúbau Tarrés SA  
 corresponent a les obres de conservació de paviment s  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Vivendes Garrotx a 

 Promoció  Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració de da ta  
 3/04/09 subscrit per l’Ajuntament d’Olot, la Cambra   
 Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona i el  
 Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio,  
 Industria y Navegación para España para el desarrol lo del  
 programa de antenas Servicios de proximidad para a pequeña  
  y mediana empresa  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques l’àrea de J oventut  
 d’aquest Ajuntament a una estudiant de 1r. curs de Cicle  
 formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa de l’IES  
 Bosc de la Coma, durant el període i l’horari que  
 estableix el conveni subscrit entre l’IES Bosc de l a Coma  
 i l’Ajuntament d’Olot, per realitzar tasques de  
 classificar i arxivar documentació.  



 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques l’àrea de  
 Recaptació - Tresoreria d’aquest Ajuntament a una  
 estudiant de 1r. curs de Cicle formatiu de grau mit jà de  
 Gestió Administrativa de l’IES Bosc de la Coma, dur ant el  
 període i l’horari que estableix el conveni subscri t entre  
 l’IES Bosc de la Coma i l’Ajuntament d’Olot per  
 realitzar tasques de classificar i arxivar document ació.  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques la Brigada  
 Municipal d’aquest Ajuntament a una estudiant de 1r . curs  
 de Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administr ativa  
 de l’IES Bosc de la Coma, durant el període i l’hor ari que  
 estableix el conveni subscrit entre l’IES Bosc de l a Coma  
 i l’Ajuntament d’Olot per realitzar tasques de  
 classificar i arxivar documentació.  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció del Núria Sessió Con tínua  

 Governació  Ampliar en una hora l’horari màxim de tancament del s  
 establiments públics de la ciutat d’Olot, inclosos en la  
 classificació que contemplen les esmentades ordres,  durant  
 els dies:  
 23 de juny, vigília de Sant Joan;  
 7, 8, 9 , 10 i 11 de setembre, amb motiu de les Fes tes del  
 Tura;  
 24, 25 i 31 de desembre i 5 de gener de 2011, amb m otiu de  
 les Festes de Nadal i Reis.  

 Urbanisme  Sol·licitar al Departament de  Política Territorial  i  
 Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya una  
 subvenció exclosa de concurrència pública per al  
 finançament del projecte de construcció de l’escala   
 d’emergència i reparació de barbacanes al Museu Com arcal  

 Llicència  Concedir llicència per a llicència d'obres per fina litzar  
 la construcció d'edifici plurifamiliar de 55 habita tges,  
 55 aparcaments de vehicles i 7 aparcaments de motoc icletes  
 situat al carrer Compositor Pere Aubert, 26  

 Llicència  Concedir llicència per a obres per finalitzar la  
 construcció d'edifici plurifamiliar de 22 habitatge s i 22  
 aparcaments al carrer Alacant, 6 - Ptge. Ca n'Elies , 1  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització adequació de local  
 en planta baixa per a destinar-lo a restaurant, sit uat al  
 carrer Marià Jolis Pellicer, 38  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’Urbanització d’un  tram  
 del carrer Narcís Paulís, amb les consideracions  
 establertes en l’informe emès pel director de l’Àre a  
 d’infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’ Olot  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de pavimentació 2010 fase-2 red actat  
 pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Púb lica  

 Medi Ambient /  Ampliació de la llicència ambiental (adequació Anne x II.2)  
 per a un centre docent al c/Joaquim Vayreda, 23 d’O lot,  
 amb un edifici de tallers.  


