
 Data  19/07/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Joventut   Vista la convocatòria de subvencions del Consell Co marcal  
 de la Garrotxa als ajuntaments de la comarca de La  
 Garrotxa per a la realització d'activitats relacion ades  
 amb l'esport, la compra de material esportiu i el  
 manteniment de les instal·lacions esportives, prese ntar a  
 l’esmentada convocatòria una sol·licitud de subvenc ió  

 Cultura / ICCO  Desestimar les al·legacions presentades a l’aprovac ió  
 inicial de la modificació de l’avantprojecte per a la  
 senyalització dels espais de la memòria històrica d ’Olot i  
 aprovar definitivament la modificació de l’avantpro jecte  
 per a la senyalització dels espais de la memòria hi stòrica  

 Promoció  Acceptar la renúncia als llocs de venda núms. 49 i 50 de  
 la Plaça del Mercat, destinats a la venda de produc tes  
 alimentaris diversos de gamma alta, amb efectes de 1 de  
 juliol de 2012.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les següents certificacions:  
 - n.2 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’urbanització del carrer Còrdova   
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres  de  
 conservació paviments via pública a varis carrers d e la  
 ciutat any 2012   
 - n.2 d’Alfonso del Cid Sánchez corresponent a les obres  
 d’adequació espai per instal·lacions tècniques al M useu  
 Comarcal edifici Hospici   
 - n.1 de Rúbau Tarrés SA corresponent a les obres  
 d’esplanació dels carrers perimetrals d'accés als n ous  
 equipaments escolars del Morrot   
 - de liquidació de Rúbau Tarrés SA corresponent a l es  
 obres de pavimentació del tram de vorera nord de l' av.  
 Sant Joan les Abadesses entre els carrers Ramon Ber enguer  
 i Vescomtat de Bas  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’urbanització  del  
 carrer Còrdova al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres de conservació   
 paviments via pública any 2012 al Banc de Sabadell  

 Intervenció  Procedir a una bestreta a l’Associació de joves gos  de  
 Sant Roc en concepte d’avançament del conveni atorg at,  
 destinat a l’activitat de la celebració del festiva l Sant Rock  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre d'Iniciatives  

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

 Recursos Externs  Concórrer a la sol·licitud al  Consell Comarcal de la  
 Garrotxa,dins el Pla d’ajuts econòmics Xarxa 21 des tinats  
 als municipis de la comarca que tenen per objecte  
 subvencionar el cost dels serveis comarcals de l’an y 2012.  

 Recursos Externs  Aprovar els convenis que consten a l’expedient econ òmic  
 de les Festes del Tura d’Olot 2012 entre diferents  
 empreses d’ Olot i l’Ajuntament (Construccions J.Pa llàs  
 SL, Construccions Vilanova SA, Distribucions St. Ju lià, SA  
 (Danés), Distribucions St. Julià, SA (Schweppes), F M  
 Espectacles  SL, Pere Boada Comas SL, Rúbau Tarrés SAU,  
 Revisions de Vehicles SA, SOREA, SA  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació OSL-2012-800041  
 aprofitament especial domini públic operadors telef onia  



 mòbil a l'entitat France Telecom España SA  

 Contractació  Adjudicar a la Penya Taurina de la Garrotxa  la con cessió  
 de llicència d’ús privatiu per a l’organització de  
 correbous a la plaça de Toros d’Olot.  

 Contractació  Aprovar les actes de preus contradictoris de les ob res  
 d’adequació espai per instal·lacions tèrmiques acci ons 04  
 i 05 del Museu Comarcal de la Garrotxa i Contractar  a  
 Alfonso del Cid Sánchez  els treballs especificats en les  
 actes dels preus contradictoris núm. 1, 2, 3, 4 i 5  

 Contractació  Contractar amb Ràdio Olot SA el servei de divulgaci ó,  
 producció i difusió material radiofònic de l'Ajunta ment  
 d'Olot per un termini des de l'1 de gener al 31 de  
 desembre de 2012  

 Contractació  Augmentar en un 2,2%  amb efectes del dia 1 de juli ol de  
 2012 el preu de la renda mensual del local de Joven tut  
 situat a la planta primera de l’edifici del carrer del  
 Carme núm. 8 (antic cinema Núria)  

 Contractació  Augmentar en un 1,62% i amb efectes del dia 1 de ju liol de  
 2012 l’import del servei de neteja  dels edificis  
 municipals i equipaments municipals agrupats en qua tre  
 blocs: A, B, C i D.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL els trebal ls  
 relatius a la migració del sistema de gestió d’expe dients  
 SDE al nou sistema BPM, d’acord amb la seva oferta.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL els trebal ls de  
 connexió del sistema BPM amb el gestor documental i   
 serveis d'acord amb la seva oferta.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Electrònica Joan SL  els  
 treballs relatius a la instal·lació d'una antena pr e-wimax  
 per connectar el Casal dels Volcans amb la xarxa  
 informàtica de l'Ajuntament d'Olot, d'acord amb el seu  
 pressupost que figura com annex a l'expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL el  
 subministrament i instal·lació  d'una unitat  per a   
 l'ampliació de  redundància en les unitats  

 Contractació  Donar compte  a la Junta de Govern Local  de l’esta t  
 d’execució del pla d’inversions de la xarxa d’aigua  2009-  
 2028 executat per Sorea  

 Compres  Adquirir de la casa Miquel Reyes Portas 2 unitats p lat SEK  
 amb destí a divers equipament de jardineria  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a la provisió, en règim  de  
 personal laboral fix, pel sistema de concurs oposic ió, en  
 torn lliure, d’una plaça d’auxiliar administratiu/i va,  
 escala d’administració general, a temps complert, g rup  
 assimilat C2, adscrita a l’Àrea de Joventut i Feste s,  
 servei de Telecentre, vacant a la plantilla de pers onal de  
 l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació   
 pública per l’any 2010.  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a la provisió, en règim  de  
 personal laboral fix, pel sistema de concurs oposic ió, en  
 torn lliure, d’una plaça d’oficial 1a. maquinista, escala  
 d’administració general, a temps complert, grup ass imilat  
 C2, adscrita a la Brigada Municipal, vacant a la pl antilla  
 de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’of erta  
 d’ocupació pública per l’any 2010.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habi tatge  
 unifamiliar aïllat a l'avinguda Castella - La Manxa , 6  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a c onsulta  
 de fisioteràpia al carrer Marià Vayreda, 2, 1r, 3a  



 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 12  
 habitatges, 4 locals, 3 trasters i aparcament de 49  cotxes  
 i 6 motos, situat al carrer Bolós, 20  

 Llicència  Autoritzar l'exempció de col·locar plaques solars a  la  
 coberta de l’edificació del mas La Canova d’en Grau   
 d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municip al   

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge unifam iliar  
 en filera al passatge Caliu, 5  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de nau industria l al  
 carrer Mestre Toldrà, 36  

 Medi Ambient   Donar compte dels decrets dictats entre el dia 26 d e juny  
 de 2012 i el 9 de juliol de 2012, referents a l’obe rtura  
 d’activitats innòcues, modificacions de llicències,  canvis  
 de nom, abocaments d’aigües residuals i baixes  


