
 Data  19/01/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Alcaldia  Demanar la incorporació a la Xarxa Europea d’Autori tats  
 Locals i Regionals per a la implantació del Conveni   
 Europeu del Paisatge com a observador durant aquest  any  
 2011, per incorporar-nos com a membre de ple dret a  partir  
 del proper any 2012.  

 Contractació  Augmentar en un 3% i amb efectes del dia 1/01/11 el  preu  
 de la cessió d’un terreny situat a la zona de Masbe rnat,  
 destinat a la instal·lació d’un centre reemissor  

 Contractació  Augmentar en un 3% i amb efectes del dia 1 de gener  de  
 2011 el preu de l'autorització per a la instal·laci ó d'una  
 antena-repetidor de comunicacions radiofòniques de la  
 Policia Municipal  

 Contractació  Augmentar en un 3% i amb efectes del dia 1 de gener  de  
 2011, el preu de l’ arrendament del local  situat a   
 l'avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-22 i   
 destinat a dependències de l’Escola Municipal d’Exp ressió  

 Contractació  Augmentar en un 3% i amb efectes del dia 4 de gener  de  
 2011, el preu de l'arrendament d'una superfície a l a zona  
 del Carme amb destí a aparcament de vehicles  

 Contractació  Augmentar en un 3%  i amb efectes del dia 1 de gene r de  
 2011, el preu de l'arrendament del local situat a l a  
 planta baixa de la casa núm. 15 del carrer Bisbe  
 Lorenzana, destinat a seu de l'Institut Municipal d e  
 Promoció de la Ciutat  

 Contractació  Augmentar  en un 3% i amb efectes del dia 1 de gene r de  
 2011, el preu de l’arrendament d’una plaça d’aparca ment  
 situada al pati de darrera de l’edifici núm. 15 del  carrer  
 Lorenzana, amb destí a l’IMPC  

 Contractació  Augmentar en un 3%  i amb efectes del dia 1 de gene r de  
 2011, el preu del lloguer per a l’ocupació d’un cam í  
 d’accés per a vianants a Sant Francesc  

 Contractació  Augmentar en un 3% i amb efectes del dia 1 de gener  de  
 2011, el preu de l’arrendament del local situat a l a  
 planta soterrani i planta baixa de la casa núm. 20 del  
 carrer Bonaire, destinat a  Grup d’Esplai La Capsa  

 Contractació  Augmentar en un 3% i amb efectes del dia 1 de gener  de  
 2011, el preu de l’arrendament del local dels baixo s de  
 l'avinguda Sant Joan de les Abadesses 20-22 destina t a  
 dependències IME i PTT  

 Contractació  Actualitzar el conveni subscrit entre l’Ajuntament  d'Olot  
 i Parròquia de Sant Esteve per a la utilització de  
 l'auditori/sala d'actes del Casal Marià i d’acord a mb el  
 que s’estableix en la clàusula cinquena del conveni .  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Rifer els treballs de repa ració  
 del rellotge del campanar de Sant Esteve d'acord am b el  
 seu pressupost núm. 112001  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment obert, l’adjudic ació de  
 la concessió de la gestió i explotació de l’espai L a  
 Carbonera ubicat al Teatre principal d’Olot amb la  
 finalitat de destinar-lo a activitat recreativa vin culat a  
 l’activitat cultural del Teatre.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Fundició Dúctil Benito el  
 subministrament de jocs infantils  amb destí al par c del  
 carrer Tartana i al parc del carrer Alforja  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  



 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat d e  
 Catalunya - Departament d'Educació, amb destinació a  
 subvencions als ajuntaments titulars de llars d’inf ants  
 per a l’escolarització de nens i nenes de 0-3 anys que es  
 trobin en socioeconòmiques desfavorides  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, amb dest inació  
 a treball als barris 2010 -Treball al Barri Vell d' Olot-  

 Intervenció  Acceptar l’addenda al conveni de col·laboració entr e  
 l’administració de la Generalitat de Catalunya mitj ançant  
 el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Olot per  al Pla  
 Educatiu d’Entorn del curs 2010-2011  

 Intervenció  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i  
 l’Ajuntament de Les Preses, per a la publicació de la  
 monografia Travessant el Collsacabra, el Camí Ral d e Vic a  
 Olot i la construcció de les marrades del Grau  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 Ingressos  Donar compte de les tarifes per a la instal·lació d e noves  
 escomeses d’aigua potable i de nous comptadors sobr e  
 bateria que s’actualitzaran el proper mes de febrer  de  
 2011, proposada per l’empresa SOREA SA.  

 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  i 10  
 de setembre, amb motiu de les Festes del Tura; 24, 25 i 31  
 de desembre i 5 de gener de 2012, amb motiu de les Festes  
 de Nadal i Reis.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d'ampliació de la p iscina  
 municipal a la zona del Salt de les Bigues  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la memòria valorada: adequació espai  
 pel centre de documentació del Museu del paisatge i   
 l’Observatori del paisatge redactada pels serveis t ècnics  
 municipals en data desembre de 2010.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de marquesina d'accés  
 a residència geriàtrica al carrer Rengle, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a b ar-  
 cafeteria al carrer Sant Ferriol, 41, B  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a  
 restaurant-bar a l'avinguda Reis Catòlics, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici come rcial  
 situat a la carretera Santa Pau, 179  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de conservació de paviments de via  
 pública a varis carrers: Pare Roca, Gòdua, Hipólito  Lázaro  
 redactat pels serveis tècnics municipals en data de sembre  
 de 2010  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de conservació de paviments de via  
 pública a varis carrers: Pou del Glaç, Compositor  
 Casanovas, Tartana, Plaça Balmes i Camí de La Corda   
 redactat pels serveis tècnics municipals  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de conservació de paviments de via  
 pública a varis carrers: Vilanova i Plaça Estrella  
 redactat pels serveis tècnics municipals  

 Contractació  Urgència. Aprovar el contracte de precari per a la cessió  
 d’ús de l’espai destinat a bar en l’edifici Núria, a  
 subscriure entre l’ajuntament d’Olot i l’entitat  
 Associació d’idees el Racó de les Arts de la Garrot xa  


