
 Data  17/05/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Benestar Social  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i   
 l’Associació Esplais de la Garrotxa per a la realit zació  
 del projecte Espai jove Núria.  

 Benestar Social  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i   
 l’Associació Esplais de la Garrotxa pel grup d’espl ai  
 diari Garbuix.  

 Cultura / ICCO  Denegar la subvenció demanada per l’Associació per a  
 l'educació ambiental i cultural de la Garrotxa verd   

 Cultura / ICCO  Aprovar inicialment la modificació de l’avantprojec te per  
 a la senyalització dels espais de memòria històrica   
 d’Olot, redactat per Culturània SC  

 Festes  Aprovar el conveni de col·laboració entra l’Àrea de  Festes  
 de l’Ajuntament d’Olot i l’entitat Associació Engre sca’t  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació de Construcci ons  
 J.Pallàs SL corresponent als treballs de reparació  
 filtracions terrassa edifici annex Ajuntament  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Institució Catalana  
 d'història natural  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Fundació Futbol Club   

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Unió Esportiva Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AMIPA Escola Joan XXI II  

 Intervenció  Aprovar una relació de fiances i avals per tal de p oder  
 procedir a la seva devolució de la partida no  
 pressupostària que correspongui  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions del primer trimestre de  
 l’exercici 2012, corresponent a la taxa per ocupaci ó del  
 domini públic local per empreses explotadores de se rveis  

 Concessions  Fixar amb efectes del dia 1 de maig  de 2012, el pr eu del  
 cànon de la concessió per a la gestió i explotació del bar  
 ubicat al Casal dels Volcans i adjudicat a l’empres a   
 Rocanegra, SC  

 Contractació  Augmentar amb efectes del dia 1 de maig de 2012, el  preu  
 de l’arrendament de part de les instal·lacions de l a  
 piscifactoria del Molí de les Fonts  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Serveis de pintura vial 9 SL els  
 treballs de manteniment  relatius a repintat de div ersa  
 senyalització de la via pública.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Chaper SL els treballs de  
 reparació i millora de la senyalització vertical de  la  
 Ciutat d'Olot, d'acord amb el seu pressupost núm. 9 8 que  
 figura com annex a l'expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Sistemes CAD Girona SL els   
 serveis relatius a l’actualització de les aplicacio ns  
 Autocad pel termini d'un any amb efectes del dia 15  de juny  
 de 2012  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Claranet SA  els serveis d e  
 connexió  a internet- dades  de l'Ajuntament d'Olot  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Projectes Arquitectura i  
 Urbanisme Canosa-Diez SL la redacció projecte de  
 modificació puntual 29 del POUM respecte al sector de  
 millora urbana Can Vera 



 Contractació  Contractar amb el  Col·legi Oficial de psicòlegs de   
 Catalunya el servei de revisions psicològiques per a l’ús  
 de l’arma de foc a 38 agents de la Policia Municipa l  

 Contractació  Donar compte  de l’informe tècnic del director de l ’Àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública  del dia 30 d’abri l de  
 2012  en relació a l’estat d’execució del Pla d’Inv ersions  
 del Servei d’Aigua del període: 9/3/2009 (Inici  
 concessió) 9/3/2012 (Fi any 3)  

 Contractació  Adjudicar  a l’empresa Puig Alder SL les obres d’ad equació  
 parcial de l’edifici del carrer Joan Pere Fontanell a,  
 núm. 3 per a dues sales (ala Sud-Est) planta primer  pis  

 Compres  Formar part de la compra agregada del Consell Comar cal de  
 la Garrotxa  per a l'adquisició de paper de fotocop iadora  
 blanc tipus A4 i A3, amb una previsió de 700 caixes  A4 i  
 20 caixes A3  

 Compres  Adquirir de l’empresa Benito Urban SLU els  jocs in fantils  
 segons el seu pressupost núm. 20448949 que figura c om  
 annex a l’expedient i  amb destí  als parcs: Pla de  Dalt,  
 Parc Simon, plaça Morrot i Can Frontana.  

 Via Pública  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i  
 l’associació Engresca’t Olot relatiu a la realitzac ió  
 d’una campanya per a la seguretat viària.  

 Urbanisme  Resoldre el recurs presentat a l'aprovació definiti va del  
 canvi de sistema del PA 13.02 carrer França  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte de reparcel·laci ó del  
 PA 13.02 carrer França.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i reutilització de l mas  
 La Coromina per a 3 habitatges  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge unifam iliar  
 entre mitgeres a la carretera Vella de la Deu, 20  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge per a  
 formació de garatge a l'avinguda Sant Joan, 10  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obra d'ende rroc  
 d'edificació al carrer Sant Miquel, 4  

 Patrimoni  Urgència. Acceptar la cessió de la parcel·la de res ultat  
 número 1 del projecte de reparcel·lació del Pla Par cial La  
 Guardiola, propietat de d’Institut Català del Sòl i   
 condicionar l’acte d’obertura de sobres del procedi ment  
 per a l’adjudicació del contracte d’arrendament de la  
 Parcel·la  de resultat número 1 del Projecte de  
 reparcel·lació del Pla Parcial de la Guardiola d’Ol ot, a  
 la fermesa de la cessió de l’esmentada parcel·la pe r part  
 de l’Incasòl i l’efectiva disponibilitat de la mate ixa.  

 Contractació  Urgència. Aprovació plec de clàusules per adjudicar  el  
 contracte d'arrendament de la parcel·la de resultat  núm. 1  
 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial la  
 Guardiola d'Olot  


