
 Data  27/04/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Electric Jomi SL els treb alls de  
 legalització del quadre d'enllumenat del Puig del R oser  
 d'acord amb el seu pressupost núm. 30049 i l'inform e del  
 director de l'àrea d'Infraestructura i Obra Pública  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Alot SA els treballs relat ius a  
 la restauració de l'escultura del Parc Miquel Martí  i Pol  

 Contractació  Contractar amb l’empresa FV Seguretat  els  treball s  
 d'instal·lació d'un circuit tancat de televisió al  
 Cementiri Municipal  

 Contractació  Augmentar en un 3,6% i amb efectes del dia 1 d’abri l de  
 2011 el preu de l’arrendament del  local del carrer  Proa,  
 9-11 destinat a serveis municipals de Joventut  

 Contractació  Procedir a realitzar un aportació a la Joventut San t Pere  
 Màrtir per a la  adquisició i instal·lació d'una ca ldera  
 de gas  

 Contractació  Procedir a efectuar una aportació a la Unió Esporti va Olot  
 per a la realització de diverses actuacions d'inver sió  

 Contractació  Procedir a efectuar una aportació a l’AV Barri Bena vent   
 provinent  de la venda d'un solar del barri per a l a  
 realització de diverses actuacions d'inversió  que  
 revertiran al  mateix barri de Benavent.  

 Contractació  Procedir a efectuar una aportació a l’AV Bonavista  
 provinent de la venda d'un solar del barri i amb de stí a  
 realització de diverses actuacions d'inversió que  
 revertiran al mateix barri de Bonavista  

 Contractació  Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 16  
 de març de 2011 relatiu al requeriment a l’empresa Gumin  
 SL ,de la liquidació del cànon anual de l’aparcamen t  
 subterrani de la plaça Dr. Fàbregas, en el sentit q ue la  
 liquidació és la corresponent al termini des del 19 /03/11  

 Compres  Aprovar l’adquisició a  l’empresa Comercial Elèctri ca  
 Fornells SAU de divers material elèctric amb destí a  
 treballs de manteniment de l'enllumenat públic.  

 Compres  Adquirir de l’empresa  Aula Format SL de divers mat erial  
 per a la construcció de bancs amb destí a diversos espais  
 lliures .  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Soy & Soy Pintats i Lacats SL corresponent  a les  
 obres de rehabilitació façanes de la Plaça Campdenm às fase  
  de pintura   
 - n.1 de la UTE Firalet corresponent a les obres de   
 millora enllumenat perimetral del Firalet   
 - n.3 de Promocons Jidt SL corresponent a les obres  de  
 construcció del CEIP Sant Roc      
 - factura n.038-11 de Bramon,Sitjà,Bassols i Associ ats SL  
 corresponent als honoraris direcció obra dels acaba ts  
 interiors de l'Estadi d'atletisme   
 - factura n.036-11 de Bramon,Sitjà,Bassols i Associ ats SL  
 corresponent als honoraris direcció obra dels acaba ts  
 interiors de l'Estadi d'atletisme  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Bàsquet Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Creu Roja  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat d e  
 Catalunya, amb destinació en el marc del Pla Nacion al de  
 Joventut de Catalunya, Projecte Parc Skate  



Ingressos Ratificar els termes del Conveni firmat a mb l’empresa Gas Natural 
distribución SDG, SA el 27 de maig de 1999, en rela ció a diverses 
qüestions de tipus fiscal, de garanties i de gestió  econòmica 

 Ingressos  Aprovar el padró de l’Impost sobre béns immobles ur bans,  
 exercici 2011  

 Ingressos  Aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de   
 naturalesa rústica, exercici 2011  

 Organització  Sol·licitud de subvenció conjunta i aprovació del c onveni  
 amb els ajuntaments de Figueres i Lloret de Mar per  a la  
 convocatòria de subvencions de la Diputació per pro jectes  
 de tecnologies de la informació per la millora de l a  
 gestió interna de l'Ajuntament  

 Brigada  Vista la convocatòria del Ministerio Sanidad Políti ca  
 Social e Igualdad,de conveni marc de col·laboració entre  
 Imserso, depenent del Ministeri de Sanitat, Polític a  
 Social i Igualtat i la Fundació Once per a la Coope ració i  
  Inclusió social de persones discapacitades amb l'o bjecte  
 de desenvolupar un programa d'accessibilitat univer sal,  
 presentar a l’esmentada convocatòria el Projecte  
 d´actuacions correctores d´accessibilitat: 1- Rampe s  
 d´accés 2- Guals per a minusvàlids  

 Promoció  Iniciar la tramitació de l’expedient per sol·licita r a la  
 Direcció general de Comerç que autoritzi l’obertura  dels  
 establiments comercials d’Olot el proper dia 18 de juny de  
  2011, en horari perllongat, fins les 24 hores.  

 Promoció  Aprovar el text de l’Addenda del conveni de col·lab oració  
 entre l’Ajuntament d’Olot, la Cambra Oficial de Com erç,  
 Indústria i Navegació de Girona i el Consejo Superi or de  
 Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci ón de  
 España per al desenvolupament del programa antenes Serveis  
 de Proximitat per a la Petita i Mitjana empresa  

 Urbanisme  Aprovar definitivament la Modificació del Polígon  
 d’Actuació PA 08.01 carrer Rosa dels Vents, redacta da per  
 la unitat de projectes estratègics de l’Ajuntament d’Olot,  
 en data gener de  2011.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament la substitució del sistema  
 d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de  
 compensació bàsica pel de cooperació en el Polígon  
 d’Actuació PA 08.01 carrer Rosa dels Vents, redacta da per  
 la unitat de projectes estratègics de l’Ajuntament d’Olot,  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la memòria valorada d’obres de millora  
 de la Sala Carbonera del Teatre Principal d’Olot,  
 redactada pels serveis tècnics municipals  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte pe r la  
 construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat situa t al  
 carrer Garbí, 4  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de coberta d'edifi ci  
 entre mitgeres situat al carrer Marià Vayreda, 25  

 Llicència  Concedir llicència per a desmantellament d’estació de  
 servei i construcció de tanca provisional a la plaç a Clarà, 1,B,A 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres format  
 per 8 habitatges, 3 locals i 17 places d'aparcament  en  
 soterrani situat al carrer Macedònia, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'ascensor en  
 habitatge unifamiliar situat al carrer Geranis, 27  

 Llicència  Concedir llicència per a substitució de coberta i  
 tancaments en habitatge unifamiliar entre mitgeres situat  
 a l'avinguda Sant Joan, 9  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació interior d'edifi ci  



 industrial entre mitgeres per a serralleria situada  al  
 carrer Isaac Albéniz, 27  

 Urbanisme  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a consolidació de la tan ca  
 perimetral i modificació dels nivells del terreny a  la  
 zona d’accés a la finca situada al sector del mas T exas  
 (parcel·la 78 del polígon 22 Sant Cristòfol les Fon ts)  

 Cultura / ICCO  Aprovar el conveni de cessió de llibres a l’Ajuntam ent  
 d’Olot amb destí al Centre de Documentació lligat a l Futur  
 Museu del Paisatge de Catalunya.  


