
 Data  26/01/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 IME /  Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre   
 l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitj ançant  
 el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Olot per al  
 Pla educatiu d'entorn del curs 2011-2012  

 Promoció  Autoritzar el traspàs dels llocs de venda núms. 7 i  8 de  
 la Plaça del Mercat, destinats a fleca, amb efectes  d’1 de  
 febrer de 2012.  

 Promoció  Prorrogar diverses adjudicacions de llocs de venda de la  
 Plaça del Mercat amb efectes d’1 de febrer de 2012.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 d’Alfonso del Cid Sánchez corresponent a les obres  
 de construcció dos mòduls columbaris al Cementiri  
 municipal   
 - n.2 de Promocons Jidt SL corresponent a les obres   
 d’arranjament del paviment de les voreres del vial Sant Jordi 
 entre av. Equador i av. Mèxic 

 Ingressos  Aprovar el padró del mercat del dilluns exercici 20 12 

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

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

 Recaptació  Derivació de responsabilitat als cotitulars de soci etats  
 civils o comunitat de béns  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat als cotitulars de soci etats  
 civils o comunitat de béns  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat als cotitulars de soci etats  
 civils o comunitat de béns  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als liquid adors  
 d'empreses  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors 
d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors 
d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors 
d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors 
d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors 
d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Contractació  Fixar el cànon anual corresponent a l'any 2.012, de  la  
 concessió de l'explotació del quiosc de premsa i va ris de  
 la plaça Clarà  

 Contractació  Fixar el cànon corresponent a l'any 2012 (gener-jun y)  de  
 la concessió de l'explotació del quiosc de 'llamins ' del  
 Passeig de Blay.  

 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 2012 de la concessió d’ús  d’un  
 equipament ubicat al Parc Local de Sant Roc-Malatos quer  
 per instal·lar-hi un restaurant  

 Contractació  Fixar el preu per a l'any 2012 del cànon addicional  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 2012 el conveni subscrit amb La Fageda SCCL per a la  
 realització de serveis de jardineria de la zona del  Parc  
 Nou i ampliació segons acord JGL 27/02/2007 i modif icació  
 acord J.GL 02/03/2011  

 Contractació  Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 1 de  
 gener de 2012 el conveni de col·laboració subscrit amb La  
 Fageda SCCL per a la realització de diversos trebal ls de  
 jardineria del sector: Nucli Antic, així com les  
 ampliacions acordades per la JGL del dia 5/04/06, 2 8/02/07  
 i 30/01/08 i 2/03/11.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de  
 gener de 2012, el conveni de col·laboració subscrit  amb La  
 Fageda SCCL per a la realització de diversos trebal ls de  
 jardineria sector: Riu Fluvià; així com les ampliac ions  
 acordades per la JGL de 5/04/06, 28/02/07 i 30/01/0 8.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de  
 gener de 2012, el conveni de col·laboració subscrit  amb La  
 Fageda SCCL la realització de diversos treballs de  
 jardineria sector: barris; així com les ampliacions   
 acordades per la JGL del 5/04/06, el 28/02/07 i 30/ 01/08.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de  
 gener de 2012, 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; aix í com  
 les ampliacions acordades per la JGL del dia 5/04/0 6,  
 28/02/07 i 30/01/08.  

 Contractació  Prorrogar  pel termini d’un any amb efectes del dia  1 de  
 gener de 2012 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 2012, el contracte subscrit amb La Fageda SCCL  
 relatiu al  servei de manteniment dels jocs infanti ls  
 instal·lats als diversos parcs municipals, segons a cord de  
 la Junta de Govern Local del dia 30/01/08.  

 Contractació  Contractar amb Pareja & Associats els serveis de de fensa  
 jurídica en el recurs contenciós administratiu núm.   
 158/2011 contra les modificacions puntuals del POUM  3 i 17  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Arico Forest SL els  treb alls de  
 poda de 165  plàtans de la Plaça Clarà  

 Contractació  Aprovar el plec de clàusules economicoadministrativ es que  
 regiran l'adjudicació del procediment negociat sens e  
 publicitat del subministrament de lluminàries, dive rsos  
 edificis municipals  

 Contractació  Aprovar el plec de clàusules economicoadministrativ es que  
 regiran l'adjudicació mitjançant procediment obert per  
 l’adjudicació de obres de conservació de paviments de  
 calçada de les vies públiques any 2012  

 Contractació  Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municip als en  
 relació a la selecció prèvia del concurs d’idees de  la  
 nova plaça del mercat i invitar als tres equips  
 seleccionats per a participar en la següent fase  



 Contractació  Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de  Govern  
 Local del dia 1 de desembre de 2012 relatiu a  
 l’adjudicació a l’empresa Suministros y Servicios A rba, SL  
 del subministrament i col·locació de mobiliari als  
 vestidors de l’estadi atlètic  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Netbynet el subministramen t de  3  
 escàners i 3 adaptadors USB a la xarxa; amb destí a  les  
 dependències de Comptabilitat i d'altres d'aquest  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Innomedia Seguridad SA el  
 subministrament i instal·lació del control d'access os i  
 sistema de vídeo vigilància , així com la elaboraci ó del  
 programa informàtic de gestió, als vestidors de l'e stadi  
 atlètic.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Irumak SA el subministrame nt  i  
 instal·lació  de mobiliari amb destí als vestidors de  
 l'estadi d'atletisme  

 Urbanisme  Aprovar definitivament la primera fase del projecte  bàsic  
 i executiu d’obres d’adequació parcial d’edifici pe r a  
 oficines municipals de promoció econòmica a Can Mon sà,  
 carrer de Joan Pere Fontanella 1-3, redactat pels s erveis  
 tècnics municipals en data novembre de 2011  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació de garatge en ha bitatge  
 aparellat situat al carrer Geranis, 45  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres d'ade quació  
 de local en planta baixa per a perruqueria situada al  
 carrer San Ferriol, 12, B  

 Habitatge  Aprovar les Normes Particulars del procés d’adjudic ació de  
 8 habitatges promoguts per l’Institut Català del Sò l a la  
 localitat d’Olot.  

 Habitatge  Aprovar conveni entre l’Agència de l’Habitatge de  
 Catalunya i l’Ajuntament d’Olot relatiu a la cessió  de 2  
 habitatges per impulsar les polítiques socials muni cipals.  

 Ingressos  Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 30/12/20 11  
 corresponent a la liquidació del servei d’aigua i  
 clavegueram del 3r trimestre 2011.  

 Promoció  Adjudicar els llocs de venda núms. 23 i 25 de la Pl aça del  
 Mercat, per destinar-lo a peixateria, amb efectes d ’1 de  
 febrer de 2012.  


