
 Data  21/04/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Resoldre amb efectes del dia 9/06/10 el contracte s ubscrit  
 entre aquest Ajuntament  i l’empresa ABS Informàtic a SL  
 en relació a les aplicacions:  ABS.FIN, ABSCU-1, ll icència  
 Microstations* Geogràfics  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Dräger Safety  
 Hispania SA el subministrament de l’equip informàti c  
 sistema de captació d’imatges,  incloses en el Fons   
 Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat  

 Contractació  Adjudicar definitivament  a l’empresa J. Morera Sal is  
 el subministrament de l’equipament escenotècnic de  
 l’adequació de la sala municipal per a espai poliva lent,  
 incloses en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la  
 Sostenibilitat  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, l’adjudicació de les obres de construcc ió   
 escala d'emergència i reparació de barbacanes del M useu  
 Comarcal de la Garrotxa.  

 Contractació  Contractar amb l’arquitecte tècnic G. Codina Mas el s  
 treballs de direcció d'obra (arquitectura tècnica),   
 coordinació de seguretat i salut, control de qualit at de  
 les obres de construcció escala d'emergència i repa ració  
 de barbacanes al Museu Comarcal de la Garrotxa.  

 Contractació  Contractar, mitjançant  procediment obert, l’adjudi cació  
 de concessió per a la utilització i explotació d'un  bar-  
 restaurant ubicat a la piscina municipal d'Olot, qu e es  
 tramitarà per urgència.  

 Compres  Adquirir de  la casa Infoself Olot SL  llicències p er les  
 aplicacions de gestió cadastral, i amb una subscrip ció  
 (actualitzacions i consultes) per a 3 anys.  

 Contractació  Contractar amb La Fageda SCCL el subministrament de  flors  
 de temporada i planta vivaç amb destí als jardins d 'Olot,  
 d’acord amb el seu pressupost del dia 8 de març que   
 figura com a annex a l’expedient.  

 Compres  Adquirir de l’empresa Ros Roca SA l’adquisició de  
 contenidors de deixalles  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Estelada 2014 Plataform a  
 cívica independència PPCC  

 Ingressos  Aprovació acord exigència pagament quotes  
 urbanístiques/ingressos de dret públic no tributari s de la  
 Ronda les Fonts - tram Pont del Russet  

 Ingressos  Aprovació acord exigència ingressos de dret públic no  
 tributaris Ronda les Fonts - tram avinguda Verge de   
 Montserrat i avinguda Pirineus  

 Urbana  Aprovació del padró de l'impost sobre béns immobles  de  
 naturalesa urbana exercici 2010  

 Urbana  Aprovació del Padró de l'Impost sobre béns immobles  de  
 naturalesa rústica exercici 2010  

 Promoció  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa 2 010,  
 amb l’objectiu de promocionar les activitats en les  que  
 participi l’Associació dins el pla d’actuacions 201 0 de  
 l’IMPC (actuacions detallades en el conveni).  



 Cooperació  Vista la convocatòria de subvencions de l'Agència C atalana  
 de Cooperació al Desenvolupament, programa: subvenc ió per  
 a projectes a iniciativa dels ens locals que tingui n com  
 a objectius la sensibilització i difusió en l’àmbit  de la  
 solidaritat internacional, la cooperació al  
 desenvolupament i les relacions Nord-Sud, dirigida a la  
 ciutadania del seu territori, sol·licitar una subve nció  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla parcial  
 urbanístic del sector 12 La Guardiola  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la modificació puntual  Pla Par cial  
 sector sud 2 El Serrat d’iniciativa municipal  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Text Refós de la  reparce l·lació  
 del Polígon d’actuació PA 06.02 Carrer Roure-Avingu da  
 Sant Jordi (barri de Bonavista-La Solfa)  

 Urbanisme  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Depart ament  
 de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Ca talunya  
 i l’Ajuntament d’Olot, relatiu a l’oficina d’habita tge  
 situada en aquest municipi, per a l’any 2010.  

 Urbanisme  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Genera litat  
 de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública;  
 l’Ajuntament d’Olot i Guosa, per la gestió del Prog rama de  
 Mediació per al Lloguer Social (Borsa d’Habitatge) en  
 aquest municipi, per a l’any 2010.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge  
 unifamiliar entre mitgeres situat a la carretera de  la  
 Déu, 58  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'edif ici per  
 a un nou habitatge i 1 local situat al carrer Pou d el Glaç  

 Urbanisme  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a l’adequació d’espai pe r un  
 habitatge al Mas Ventolà al sector de la Muntanya d e Sant  
 Andreu del Coll.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l a plaça  
 de les Monges (1a fase) redactat pel Director de l’ Àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per  
 desenvolupar una activitat de servei de comunicacio ns  
 electròniques (banda ampla) al Polígon 20, parcel·l a 82  
 del Molí de Sant Climent (zona Volcà Bisaroques).  

 Benestar Social  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, dins el Programa Projectes d'acció social a   
 l'àmbit de les comarques gironines, presentar a  
 l’esmentada convocatòria el projecte El Voluntariat  i  
 sol·licitar una subvenció  

 Contractació  Urgència. Procedir a la rectificació dels errors en  els  
 acords adoptats per la Junta de Govern Local del di a  
 24/03/2010 i 07/04/2010 relatius a l’adjudicació  
 provisional i definitiva de les obres de millora de   
 l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, qua dres  
 11,35 i 49, incloses en el FEOSL i adjudicades a l’ empresa  
 Figueres Fills, SL  


