
 Data  10/05/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Alcaldia  Aprovar el conveni de col·laboració amb el Patronat  de  
 Turisme Costa Brava Girona, per a promocionar el pr imer  
 congrés internacional sobre la gestió, la divulgaci ó i el  
 geoturisme en zones volcàniques protegides Volcandp ark.  

 Benestar Social  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputa ció de  
 Girona, l’Ajuntament d’Olot i la Fundació Futbol Cl ub  
 Barcelona, per a la implementació del projecte Futb olnet a  
 la ciutat d’Olot, durant l’any 2012.  

 Cultura / ICCO  Denegar la subvenció demanada per l’associació God Glory  
 Christian Group.  

 Cultura / ICCO  Aprovar l’addenda al conveni entre el Departament d e  
 Cultura, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Aju ntament  
 d'Olot per a la gestió de l'Arxiu Comarcal de la Ga rrotxa  

 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 16 de juny de  
 2012, en horari perllongat, fins les 24 hores  

 Promoció  Acceptar la renúncia al lloc de venda núm. 12 de la  Plaça  
 del Mercat, destinat a la venda de productes ecològ ics amb  
 segell CCPAE, amb efectes de 31 de maig de 2012.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Gran Buf  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patronat Estudis Histò rics  
 Olot i comarca  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Ateneu Central  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic als Amics de les lletres  
 garrotxines  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Ofolk - Ball a la plaça  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Veïns de S ant Miquel  

 Ingressos  Aprovar el model financer de l’aigua per l’exercici  2012,  
 en el que es concreta la retribució a favor de SORE A SA,  
 el cànon a favor de l’Ajuntament, el finançament de  les  
 inversions i el seu cost financer i l’excés de càno n  
 previst per a destinar a inversions futures.  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació OSL-2012-800.017  
 aprofitament especial domini públic operadors telef onia  
 mòbil a l'entitat Telefónica Moviles España SAU  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació OSL-2012-800.020  
 aprofitament especial domini públic operadors telef onia  
 mòbil a l'entitat France Telecom España SA  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Nou Vending SL la concessió d e  
 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 divers es  
 dependències municipals  

 Contractació  Adjudicar  a l’empresa Josep Vilanova SA les obres del  
 projecte d’urbanització del carrer Còrdova  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment obert, el  
 subministrament mitjançant modalitat d'arrendament amb  
 opció de compra, de dos vehicles per a la Policia  



 Contractació  Contractar amb l’empresa Cafeteria Bus la Garrotxa SLU  la  
 prestació de diversos serveis realitzats al pàrquin g de  
 l'Estació d'Autobusos  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Aluminis i Serralleria Der i SL  
 els treballs de millora en els exutoris de la cober ta del  
 Teatre Principal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Paviments Konnik SA els tr eballs  
 relatius a l'acabat del paviment de les dependèncie s de  
 serveis de l'Estadi d'Atletisme  

 Contractació  Exercir l’opció de compra del vehicle grua de la Po licia  
 Municipal, marca Nissan model Cabstar a l’empresa F raikin  
 Alquiler de vehiculos SA  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Etra Bonal SA els treballs  de  
 reparació de les pilones del carrer de Sant Ferriol ,  
 consistents en canviar els dos motlles a causa del seu mal  
 estat  

 Contractació  Modificar la clàusula 7.1 del plec de clàusules  
 administratives per adjudicar la concessió d’ús pri vatiu  
 de les instal·lacions de l’antiga estació depurador a  
 d’aigües residuals, en el sentit d’incorporar el re gidor  

d’urbanisme, infraestructures i obra pública a la  Mesa de 
contractació  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Haz Luz 17 SLU el subminis trament  
 de lluminàries amb destí  a la Sala Oberta del Muse u  
 Comarcal de la Garrotxa, d'acord amb el seu pressup ost  
 núm. 26/2012 que figura com a annex a l’expedient.  

 Urbanisme  Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una   
 subvenció dins la convocatòria d’ajuts per a la  
 utilització d’àrid reciclat dels residus de la cons trucció  
 amb marcatge CE, per tal de finançar part del proje cte  
 d’esplanació de l’accés al pati del CEIP del Morrot ,  
 redactat pels serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Aprovar el  projecte d’esplanació de l’accés al pat i del  
 CEIP Morrot redactat pel director de l’àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat  Molas  
 en data abril de 2012.  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de pavimentació i enllumenat de   
 l’accés al pati del CEIP Morrot redactat pel direct or de  
 l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ram on Prat  
 Molas en data abril de 2012.  

 Llicència  Concedir llicència per a formació d'obertura en par et de  
 càrrega en edifici plurifamiliar situat al carrer R ovelló,  
 14, 1r  


