
 Data  17/03/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Prorrogar amb  l’empresa Intergraph España SA el co ntracte  
 de manteniment del programari d'Intergraph: Geomedi a Pro  
 3 llicències) i Geomedia Web Map professional (1  
 llicència), destinat a l'Àrea d'Informació del Terr itori  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Audifilm ABI SL la pròrro ga del  
 contracte de manteniment del programari 'Genesys5'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Intergraph España SA la  
 consultoria Ajuntament d'Olot -Integraph per a la  
 personalització de Geomedia WebMap Enterprise  

 Contractació  Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern L ocal en  
 sessió celebrada el dia 24/02/10 en relació a la  
 realització de les obres del Pla d’Inversions del s ervei  
 d’aigua, en el sentit d'aprovar la realització de l es  
 obres del Pla d’Inversions del servei d’aigua, per part de  
 l’empresa SOREA, SA  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Josep Vilanova SA  les obres del  
 projecte de conservació de paviment de calçada de l es vies  
 públiques 2010. Fase 2  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  ICICT SA els  treballs de   
 control inicial ambiental de l'activitat de l'Arxiu   

 Contractació  Adjudicar definitivament  a l’empresa Comercial Elè ctrica  
 Olot SA el contracte de subministrament de les llum inàries  
 de la campanya Cel Fosc, Passeig de Barcelona, dels  Lots  
 núm. 1,2 i 3  

 Contractació  Adjudicar definitivament  a l’empresa Adroher Germa ns, SA  
 el contracte de subministrament de les lluminàries de la  
 campanya Cel Fosc, Passeig de Barcelona, del Lot nú m. 4  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Audifilm Grupo   
 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  

 Compres  Adquirir de l’empresa Paco García, prendas y artícu los de  
 uniformidad SA de divers vestuari amb destí a la Po licia  
 Municipal  

 Compres  Adquirir de l’empresa Tottex  divers vestuari  amb destí a  
 la  Policia Municipal  

 Compres  Contractar amb l’empresa Ventura Llimona els trebal ls de  
 subministrament i col·locació d’un moble, segons  
 pressupost que figura com a annex a l’expedient, am b destí  
 al Museu dels Volcans.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Associació d'idees esti l  
 literari lliure  

 Personal  Aprovar el Pla de vacances/assumptes propis del per sonal  
 d’aquesta Corporació per la Setmana Santa 2010  

 Cooperació  Efectuar una aportació al Fons Català de Cooperació  amb  
 destí al projecte "2166. Resposta als efectes del  
 terratrèmol a Xile: fase de reconstrucció"  

 Llicència  Aprovar la modificació de les Condicions Generals d e les  
 llicències d’obres  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’obertura de dues portes  
 d’emergència. Planta baixa. Pavelló municipal d'esp orts 1  

 Llicència  Concedir llicència per a construccio de garatge en  
 soterrani (1a fase de construcció d'habitatge unifa miliar  
 aïllat) situat al carrer Garbí, 7  



 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació de loc al  
 comercial en edifici entre mitgeres situat a la pla ça del  
 Mig, 7, 1, 10  

 IME /  Aprovar el llistat d’alumnes beneficiaris i no  
 beneficiaris que s’adjunta com a annex als presents   
 acords, elaborat pels serveis tècnics de l’Institut   
 Municipal d’Educació (IME), d’acord amb els criteri s de  
 baremació aprovats per la Junta de Govern Local en sessió  
 de data 15 de juliol de 2009, i concórrer al segon termini  
 del programa de subvencions convocat per la General itat  
 de Catalunya, mitjançant l’Ordre EDU/85/2009, d’11 de març  

 Benestar Social  Vista la convocatoria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, Acció Social, Programa: subvenció per a Cen tres  
 Municipals de formació d'adults de les comarques  
 gironines, convocatòria 2010; sol·licitar una subve nció.  


