
 Data  26/01/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL servei de   
 manteniment anual de software per un termini des de l  
 2/02/11 a l'1/02/12  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL la pròrro ga dels 
 antivirus per un termini d'un any amb efectes del dia 7/02/11  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Intergraph España SA la pr òrroga  
 del  servei de manteniment dels programes d'Integra ph:  
 Geomedia Pro  (3 llicències) i Geomedia Web map (1  llicència) 
 pel termini d'un any amb efectes del dia 1/01/11  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Centre de Càlcul Girona SA  el  
 servei de manteniment del programa 'Euromus7' per a  la  
 gestió de reserves, venda d'entrades, recomptes i  
 estadístiques del Museu Comarcal de la Garrotxa, el  Museu  
 dels Volcans i el Museu dels Sants, per un termini des de  
 l’1/01/11 al 31/12/11.  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, l’adjudicació de l’ús de la sala El Tor ín  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, l’adjudicació de les obres del projecte   
 d’urbanització d’un skatepark al Parc Local de Sant  Roc.  

 Contractació  Fixar el cànon anual corresponent a l'any 2011, de la  
 concessió de l'explotació del quiosc de 'premsa i v aris'  
 de la plaça Clarà  

 Contractació  Fixar el cànon corresponent a l'any 2011 (gener-jun y)  de  
 la concessió de l'explotació del quiosc de 'llamins ' del  
 Passeig de Blay.  

 Contractació  Fixar l'import per a l’any 2011 de la concessió per  a la  
 utilització i explotació d'un gimnàs ubicat a la pi scina  
 municipal d'Olot  

 Contractació  Fixar  el cànon anual per a 2011 de la concessió d' ús d'un  
 terreny municipal ubicat al carrer Serra de Sant Va lentí  
 xamfrà carrer Bestracà  

 Contractació  Fixar el preu per a l'any 2011 de la concessió d'ús  d'un  
 equipament municipal ubicat al Parc Local de Sant R oc, per  
 instal·lar-hi un restaurant  

 Contractació  Fixar  el preu per a l'any 2011 del cànon addiciona l per a  
 la concessió d'ús d'un terreny municipal per a la  
 instal·lació d'una estació de servei i edifici anne x al  
 carrer  Zamenhoff  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un amb efectes del dia 1 de  gener  
 de 2011, el conveni subscrit amb  La Fageda SCCL pe r a la  
 realització de serveis de jardineria de la zona del  Parc Nou  

 Contractació  Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 1/01/11  
 el conveni de col·laboració subscrit amb La Fageda SCCL  
 per a la realització de diversos treballs de jardin eria  
 del sector: Nucli Antic  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia  
 1/01/11, el conveni de col·laboració subscrit amb L a  
 Fageda SCCL per a la realització de diversos trebal ls de  
 jardineria sector: Riu Fluvià  

 Contractació  Contractar amb La Fageda SCCL prorrogar el conveni de  
 col·laboració subscrit per a la realització de dive rsos  
 treballs de jardineria del sector: Barris  



 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de  
 gener de 2011, el conveni de col·laboració subscrit  amb La  
 Fageda SCCL per a la realització de diversos trebal ls de  
 jardineria del sector: entrades d’Olot i eixos  

 Contractació  Prorrogar  pel termini d’un any amb efectes del dia  1 de  
 gener de 2011 el conveni de col·laboració subscrit amb La  
 Fageda SCCL per a la realització de treballs de  
 manteniment de diverses instal·lacions de l’àrea d’ esports.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de  
 gener de 2011, el contracte subscrit amb La Fageda SCCL  
 relatiu al  servei de manteniment dels jocs infanti ls  
 instal·lats als diversos parcs municipals  

 Contractació  Fixar el preu de la concessió per a la gestió del  
 Cementiri Municipal per a l’any 2011.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de  
 gener de 2011, el contracte subscrit amb l’empresa ECADE  
 SL, pels serveis de desratització i control de la p oblació  
 de coloms de la Ciutat d'Olot .  

 Contractació  Fixar per a l’any 2011, el preu de la concessió del  servei  
 de recollida de residus sòlids urbans i del servei de  
 neteja viària del municipi d’Olot, adjudicada a l’e mpresa  
 Fomento de Construcciones y Contratas SA  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia  1 de  
 gener de 2011, el servei de manteniment, recàrrega i  
 retimbrat dels extintors instal·lats als edificis  
 municipals, adjudicat a l’empresa Emte Fire & Segur ity SAU  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.4 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’urbanització unitat actuació La Canya   
 - n.3 de l’UTE Vestidors Pista Atletisme correspone nt a  
 les obres d’adequació vestidors estadi d'atletisme  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.4 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’urbanització  unitat  
 d’actuació la Canya d’Olot al Banc Bilbao Vizcaya  

 Ingressos  Aprovar el padró de l’impost de vehicles de tracció   
 mecànica exercici 2011  

 Ingressos  Aprovar el padró d’ocupacions diverses permanents e xercici  
 2011  

 Ingressos  Aprovar l'annex del padró de la taxa del Cementiri de  
 l'exercici 2010  

 Ingressos  Aprovar l'annex de l'entrada de vehicles liquidacio ns  

 Ingressos  Aprovar l'annex del padró de la taxa d'entrada vehi cles  
 exercici 2010  

 Ingressos  Liquidació de les contribucions especials de millor es per  
 les obres de "renovació i millora d'urbanització en   
 l'àmbit del passeig del Bisbe Guillamet"  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada: reorganització de les àrees  
 d’informàtica i comptabilitat/ pressupostos. Planta  primer  
 pis (ala sud-est) de l’Ajuntament d’Olot redactada pels  
 serveis tècnics municipals en data desembre de 2010 .  

 Urbanisme  Aprovar l'ocupació directa dels sòls qualificats de   
 vialitat  al Pla Parcial 2 "El Serrat"  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici de p lanta  
 baixa destinat a garatge i 2 plantes pis sense ús  
 determinat al carrer Lluís Companys, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a a ules de  
 formació situada a l'avinguda Girona, 23  



 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en   
 edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres, situat  
 al passeig de Barcelona, 7  

 Llicència  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a la legalització d’obre s   
 d’instal·lació de tanca al Camp d’en Solà de Batet de la  
 Serra  

 Llicència  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a la legalització d’obre s de  
 construcció de mur de tanca i pilars a la vora del camí,  
 adequació d’accés a un dels camps i parets de pedra   a  
 Can Benet de Batet de la Serra  

 Llicència  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a la instal·lació provis ional  
 d’una sitja de sal a la Crta. De les Feixes, 209 (a ntiga  
 depuradora d’aigües residuals)  al terme municipal d’Olot  

 Arxiu  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot i l’empresa SIMON, SA per al patrocini de l’ Arxiu  
 d’Imatges d’Olot (AIO).  

 Cultura / ICCO  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva  per a  
 l’organització, participació i desenvolupament  
 d’activitats culturals durant l’any 2011  

 Cultura / ICCO  Acceptar la donació gratuïta de l’acció núm. 1 de l a Plaça  
 de Toros d’Olot, a favor de l’Ajuntament d’Olot  

 Cultura / ICCO  Acceptar la donació gratuïta de l’acció núm. 2 de l a Plaça  
 de Toros d’Olot, a favor de l’Ajuntament d’Olot  

 Joventut /  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva , de  
 l’Àrea d’Esports  

 Joventut /  Traspassar la gestió del Pavelló Firal, que fins ar a  
 corresponia al Patronat Municipal d’Esports, a  
 l’Ajuntament d’Olot, al Departament de Via Pública,  amb  
 efectes de l’1 de gener de 2011.  

 Joventut /  Sol·licitar a la Delegació Territorial de Joventut de la  
 Generalitat de Catalunya una pròrroga per a la  
 justificació de la subvenció Pla Local de Joventut  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment obert, l’adjudic ació de  
 la concessió per a la utilització i explotació del bar  
 ubicat a la sala El Torín.  

 Contractació  Aprovar  el  pla de neteja  dels locals i edificis  
 municipals inclosos en els Blocs A, B, C i D  


