
 Data  02/02/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 AIO Aprovar el conveni i acceptar la donació i cessió d els  
 drets d’explotació d’una Col·lecció d’imatges  

 IME /  Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre   
 l'administració de la Generalitat de Catalunya, mit jançant  
 el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Olot per la  
 realització d'activitats complementàries específiqu es de  
 l'educació secundària obligatòria, adreçades a l'al umnat  
 amb necessitats educatives específiques derivades d e la  
 inadaptació al medi escolar, en unitats d'escolarit zació  
 compartida de gener a juny del curs 2011-2012  

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

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de veïns i   
 propietaris del Nucli Antic  

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

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat d e  
 Catalunya (servei d'ocupació de Catalunya), amb des tinació  
 a projecte Treballs als barris 2011  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació aprofitament especi al  

domini públic operadors telefonia mòbil a Telefonic a Moviles España 
SAU 
 

Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació aprofitament especi al  
 domini públic operadors telefonia mòbil a Vodafone España  

 Contractació  Fixar el preu de la concessió per a la gestió del  
 Cementiri Municipal per  l’any 2012.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia  1 de  
 gener de 2012, el servei de manteniment, recàrrega i  
 retimbrat dels extintors instal·lats als edificis  
 municipals, adjudicat a l’empresa Emte Fire & Segur ity, SAU  

 Contractació  Fixar el cànon de la concessió d’ús del complex esp ortiu  
 del camp municipal d’esports per a l’any 2012  

 Contractació  Procedir al canvi  a favor de l’empresa Etra Catalu nya SA  
 de la concessió de la prestació del serveis de serv eis de  
 conservació i manteniment de les instal·lacions  
 semafòriques de la Ciutat i del control d’accessos al Nucli Antic 

 Contractació  Aprovar la despesa del servei de neteja dels edific is  
 municipals contractat amb l’empresa  Neteges la Bru ixa SL,  
 amb efectes de l’1 de gener al 30 de juny de 2012  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL  les o bres de  
 reparació de 20 m. de la xarxa de clavegueram del c arrer  
 dels Sastres, d’acord amb el seu pressupost ref. 12 /6002 i  
 l’informe de l’arquitecte tècnic que figuren com a annex  
 a l’expedient.  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració i coordinació e ntre  
 aquest Ajuntament i el Consorci Localret per tal  
 d'incorporar l'Ajuntament d'Olot a la plataforma 'M IRATV'  

 Contractació  Contractar els serveis de digitalització de l'Arixu   
 d'Imatges d'Olot consistents en la descripció de l' àlbum  
 Olot en el transcurs del temps.  



 Contractació  Contractar amb C. Martinell Callico els treballs qu e es  
 detallen a continuació  i amb destí al Museu del Pa isatge  
 de Catalunya:  
 - Realització de guions d’audiovisuals i vídeos,  
 coordinació i seguiment del projecte   
 - Treballs d'actualització del vídeo de presentació  del  
 futur Museu del Paisatge de Catalunya  

 Contractació  Contractar amb E. Soler Puig  els treballs de resta uració  
 d'un conjunt de pintures del fons del Museu Comarca l de la  
 Garrotxa per al futur Museu del Paisatge de Catalun ya,  
 les quals es detallen en l’annex  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Serralleria Roca SL els tr eballs  
 de subministrament i instal·lació d'una porta lleug era  
 d’obertura ràpida i  enrotllable, d'acord amb les  
 característiques que s'especifiquen en el seu press upost   
 del dia 30 de setembre de 2011; per tal de millorar   
 l'accés a l'aparcament de la planta semisoterrani d e  
 l'edifici Ajuntament.  

 Contractació  Contractar amb Família Canadell CB l’arrendament d' un  
 local comercial situat  a la planta baixa del carre r  
 Lorenzana, núm. 15 per tal de destinar-lo a dependè ncies  
 municipals 

 Contractació  Contractar amb I. Florin el servei de consergeria  
 del Pavelló Firal  d’acord amb les especificacions  
 establertes en el contracte que figura com a annex a  
 l’expedient.  

 Compres  Adquirir de la casa Tecnomatic Serveis Tècnics SL u n  
 segway 12  amb un kit  de maleta amb plataforma i  
 estructura, amb  destí a la Policia Municipal  

 Contractació  Contractar amb La Fageda SCCL els treballs de  
 subministrament  i plantació d'arbres segons els  t ipus i  
 carrers que es detallen en el pressupost de 'La Fag eda'  
 del dia 18 de gener de 2012 i l’informe de SIGMA qu e  
 figuren com a annex a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Gabinet Disseny Gràfic SL els  
 treballs de subministrament i col·locació de la  
 senyalització i retolació de la zona esportiva 'Par c  
 Atlètic del Tossols'.  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a l’accés en règim de p ersonal  
 laboral fix, mitjançant concurs oposició en torn ll iure,  
 d’una plaça d’oficial 1a. electricista, grup C2, ad scrita  
 a la Brigada Municipal, vacant a la plantilla de pe rsonal  
 de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupa ció  
 pública per l’any 2009  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge en edi fici  
 bifamiliar entre mitgeres al carrer Rocamora, 31  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a o brador  
 de pa situat a l'avinguda Alba Rosa, 5, B  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habi tatge  
 unifamiliar aïllat situat al carrer Pau Casals, 14  


