
 Data  02/03/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les obres del  
 projecte de conservació de paviment de les vies púb liques  
 a diversos carrers (Compositor Casanovas, Tartana i  Camí  
 de la Corda)  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Estanys Blaus SL un pack de 100  
 hores  de serveis i assistència tècnica en servidor s i  
 comunicacions en entorn de windows i ampliació de m emòria  
 dels servidors.  

 Contractació  Modificar els convenis de col·laboració subscrit am b La  
 Fageda SCCL per a la realització de serveis de jard ineria  

a la zona del Parc Nou, en el sentit de reduir el s ervei amb 
efectes del dia 1/02/2011 i fins al 31/12/11,  i el  conveni per a 
la realització de treballs de jardineria del sector  Nucli Antic, 
ampliant el   servei amb efectes del dia 1/02/11 al 31/12/11.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Mecánica Industrial de Ol ot SL  
 els treballs de manteniment de la lona del pati de  
 l'edifici Hospici  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Promocons Jidt SL les  obres del  
 projecte refòs d'ordenació d'encontorns del Mas Les  Mates  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Citylift SA el servei de  
 manteniment  de l’ascensor instal·lat al CEIP Pla d e Dalt  
 per un termini des de l’1/01/11 al 31/01/11   

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ascensors del Vallés SA el  servei  
 de manteniment, any 2011, de l'ascensor instal·lat a  
 l'Estació d'Autobusos  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Thyseenkrupp Elevadores SL  el  
 servei de manteniment durant  any 2011, dels ascens ors  
 instal·lats als edificis municipals següents:Lliber ada  
 Ferrarons, núm. 9 , Pavelló Municipal d’Esports, Ar xiu  
 Comarcal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ascensors Girona SAU el se rvei de  
 manteniment, any 2011, dels ascensors instal·lats a l  
 Teatre Principal  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, fins el 28 de juny de  
 2012, la concessió administrativa d’ús privatiu de la via  
 pública per a la instal·lació d’un quiosc de llamin s al  
 Passeig de Blay  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Ferralum SC les obres de  
 millores de protecció solar, ventilació natural i  
 climatització puntual (acció 01 i 02 ) de la Llar  
 d'Infants Les Fonts  i d'acord amb la memòria valor ada  
 redactada pels Serveis Tècnics Municipals .  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Collell SC les obres de mi llora  
 de protecció solar, ventilació natural i climatitza ció  
 puntual (Acció 3-opció 2); consistents en la col·lo cació  
 de tendals  per protecció solar d’una part del pati  de  
 jocs de la façana sud-oest  

 Cementiri  Acceptar i agrair la donació gratuïta de la propiet at d'un  
 nínxol de la via Soledat  

 Cementiri  Acceptar i agrair la donació gratuïta de la propiet at d'un  
 nínxol de la via Sant Ramon  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l'Associació Veïns St.F rancesc  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Col·lectiu Cinema Inde pendent  
 de la Garrotxa  



 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovar les bases a regir per a la sol·licitud de r educció  
 de la taxa municipal de recollida d’escombraries  
 domiciliàries per les vivendes ubicades en sòl rúst ic a  
 regir per aquest exercici 2011  

 Urbanisme  Complementar l'acord de la Junta de Govern Local de  data  
 23/02/11 pel qual s’aprova definitivament el projec te  
 d’urbanització de la Plaça de l’Illa del Teatre al PA 01.05  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’urbanització d els  
 carrers C i E d'accés al Nou Hospital d'Olot  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’adequació de l’es pai  
 d’aparcament de l’estadi d’atletisme.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de conservació de  
 paviments de via pública a varis carrers: Tartana C  i Pou  
 del Glaç redactat pel director de l’àrea d’Infraest ructura  
 i Obra Pública  

 Medi Ambient /  Concedir llicència ambiental per adequar activitat de  
 fàbrica d’embotits al carrer Josep Saderra, núm. 4  


