
 Data  01/03/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Joventut /  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consel l  
 Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a collir-  se 
 al projecte de tècnics compartits, inclòs en el Pl a  
 Comarcal de Joventut de la comarca de la Garrotxa.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Cambra de Comerç de Girona  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic  a l’Associació Cultural Rialles  
 Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural  
 Sardanista Flor de Fajol  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Horseball la Garr otxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Assoc.de Músics i Int èrprets  
 d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural l a Química  

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

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural P opular  
 El Til·ler  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Escola de Dansa folkl òrica  
 de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Taula de la Mostra d e  
 pessebres d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Olot Fotogr afia  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre Catòlic  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Sardanista Olot  

 Intervenció  Vistos els informes tècnics aprovar la relació de f iances  
 i avals per tal de poder procedir a la seva devoluc ió de  
 la partida no pressupostària que correspongui.  

 Intervenció  Efectuar una bestreta  a l’Associació de músics i  
 intèrprets en concepte d’avançament del conveni ato rgat,  
 destinat a l’activitat de la Roda Musical 2012, apr ovat  
 per la Junta de Govern Local de data 16/02/2012.  

 Intervenció  Efectuar una bestreta a la Junta Veïnal de Batet en   
 concepte d’avançament del conveni, destinat a l’apo rtació  
 2012  

 Intervenció  Efectuar una bestreta a l’Associació de Comerciants  d’Olot  
 en concepte d’avançament del conveni atorgat, desti nat a  
 l’activitat Pla de Dinamització comercial 2012, apr ovat  
 per la Junta de Govern Local de data 16/02/2012.  

 Ingressos  Aprovar les bases a regir per a la sol·licitud de r educció  
 de la taxa de prestació de servei de recollida i  
 tractament d’escombraries domiciliàries i taxa de s erveis  
 de clavegueram a regir per aquest exercici 2012  

 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 2012  

 Ingressos  provació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació OSL-2011-800091  
 aprofitament especial domini públic operadors telef onia  
 mòbil a l'entitat Xfera Moviles SA (YOIGO)  



 Ingressos  Aprovar la proposta de baixa/devolució 12CIAN01 i l es  
 liquidacions d’altes, transferències i modificacion s  
 corresponents a l’ANNEX-1/2012  

 Concessions  Contractar amb  l’empresa Aluminis i Serralleria De ri SL  
 les obres de nova taquilla al Teatre Principal d'Ol ot  
 (vestíbul La Carbonera), d’acord amb el projecte re dactat  
 per l’arquitecta Montserrat Nogués Teixidor i aprov at per  
 la Junta de Govern Local del dia 23 de febrer de 20 12.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL els tr eballs  
 d’obra civil de substitució d'un tram de 26 metres de la  
 xarxa d'aigua potable al carrer dels Sastres i rell igat  
 d'aquesta amb els carrers adjacents Carnisseries i Sant Roc  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Undatia SL els serveis  
 d’assessorament de la Corporació en matèria de comu nicació  

 Contractació  Contractar, mitjançant  procediment negociat sense  
 publicitat, la concessió de llicència d’ús privatiu  per a  
 l’ocupació marginal d’espai amb màquines de venda  
 automàtica de begudes fredes, calentes i productes sòlids  
 d’alimentació en diverses dependències municipals.  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, els serveis de producció i difusió de m aterial  
 audiovisual de l’Ajuntament d’Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Electric Jomi SL els treba lls  
 d'instal·lació del  canvi d'enllumenat a l’edifici  
 Ajuntament  d’acord amb el seu pressupost i l’infor me de  
 l’enginyer tècnic industrial d’aquest Ajuntament.  

 Contractació  Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de  Govern  
 Local del dia 27 d’abril de 2011 relatiu a l’aporta ció a  
 la Joventut Sant Pere Màrtir per a l’adquisició  i  
 instal·lació d’una caldera de gas; amb el benentès que  
 l’esmentada millora es portarà a terme  des de  
 l’Ajuntament com a inversió pròpia  

 Concessions  Contractar amb La Fageda SCCL el subministrament d' arbrat  
 per a diversos espais de la ciutat d'Olot: Pintor G alwey,  
 Verge de Fàtima, Macarnau, Puig d’Estela, Escola Sa nt Roc  
 i Verge de Núria; d’acord amb l’informe del SIGMA q ue  
 figura com a annex a l’expedient.  

 Urbanisme  Donar compte de la resolució de la Comissió d’Urban isme de  
 Girona de data 2 de febrer de 2012, sobre execució de la  
 sentència de data 9 de novembre de 2007 (recurs con tenciós  
 administratiu 2004/538).  

 Urbanisme  Donar compte de la sentència ferma dictada en data 9 de  
 novembre de 2007 per la Secció tercera de la Sala  
 Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de   
 Justícia de Catalunya, que desestima el recurs cont enciós  
 administratiu núm. 59/05 contra la desestimació del  recurs  
 d’alçada interposat contra l’acord de la Comissió  
 d’Urbanisme de Girona que va aprovar definitivament  el Pla  
 d’Ordenació urbanística municipal d’Olot.  

 Urbanisme  Donar compte de la sentència ferma dictada en data 11 de  
 gener de 2008 per la Secció tercera de la Sala Cont enciosa  
 Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de   
 Catalunya, que desestima el recurs contenciós  
 administratiu núm. 549/04 contra la desestimació pr esumpta  
 del recurs d’alçada interposat contra l’acord de la   
 Comissió d’Urbanisme de Girona que va aprovar  
 definitivament el Pla d’Ordenació urbanística munic ipal  

 Urbanisme  Aprovar la interpretació de l’article 177.3 del Pla   
 d’Ordenació Urbanística Municipal referent a la def inició  
 d’usos, i en particular a la consideració de l’ús d e  
 magatzem i distribució d’hidrocarburs com a ús logí stic,  
 en el sentit de l’informe emès per l’arquitecte mun icipal  



 en data 24 de febrer de 2012  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'habitatges (de 8 a 12), locals (de 6 a 2) i  
 13 places d'aparcament situat al carrer Pintor Galw ey, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a renovació construcció edif ici  
 plurifamiliar 3 habitatges i 1 local (2a fase) situ ada al  
 carrer Bonaire, 14  cantonada carrer Parra, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a reforç estructural i  
 condicionament d'edifici industrial al carrer Ramon  Martí Alsina 

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a b ar -  
 restaurant situat a la plaça Catalunya, 19, B, 1a  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'escala, col· locació  
 de baranes i arrebossat de façana en edifici d'habi tatge  
 unifamiliar situat a la carretera de la Canya,68  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de refo rma i  
 ampliació per allotjament rural al Mas Can Blanc  

 Habitatge  Aprovar el conveni pel qual l’Ajuntament d’Olot ced eix a  
 favor del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa el s  
 habitatges situats al carrer Proa, 23, 1r, 2a i al Carrer  
 Proa 23, 1r, 4a, per a què el Consorci realitzi les   
 accions necessàries d’ús i administració en el marc  del  
 programa d’habitatge d’inclusió social.  


