
 Data  30/08/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Festes  Donar compte de la resolució de la regidora de Fest es, per  
 la que s’adjudiquen les barraques de les Festes del  Tura  
 2012 i el servei de neteja de gots reciclables  

 Llocs públics  Autoritzar canvi de titularitat de la parada número  MS0090  
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot,  
 destinada a la venda de flors i plantes de 5 metres  de  
 llargada amb efectes el 30 de juny de 2012.  

 Llocs públics  Autoritzar canvi titularitat de la parada número MS 0052 al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, des tinada  
 a la venda de tèxtil i moda (llenceria i cotilleria ) de  
 12 metres de llargada amb efectes 30 de juny de 201 2.  

 Llocs públics  Denegar al titular de la parada número MS0087 al me rcat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, destinada a la  
 venda de flors i plantes de 2 metres de llargada pe r  
 canviar-se de lloc al costat de la parada MS0082 de  6  
 metres de llargada que actualment està vacant, perq uè es  
 tracta d'una vacant destinada a roba i complements i no a planter  

 Llocs públics  Denegar al titular de la parada número MS0097 al me rcat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, destinada a la  
 venda d’alimentació (fruita i verdura) de 10 metres  de  
 llargada per canviar-se de lloc, donat que no exist eix cap  
 lloc vacant al sector d’alimentació de dimensions  
 suficients per poder incloure la parada MS0097.  

 Llocs públics  Denegar al titular de la parada número MS0144 al me rcat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, destinada a la  
 venda d’alimentació (fruita i verdura) de 6 metres de  
 llargada per canviar-se de lloc, perquè el marxant porta  
 més de 20 absències no justificades al mercat setma nal.  

 Llocs públics  Autoritzar al titular de la parada número MS0143 al  mercat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, destinada a la  
 venda d’alimentació (fruita i verdura) de 6 metres de  
 llargada per canviar-se de lloc al centre del Passe ig  
 Miquel Blay, entre les parades MS0116 i MS0118, efe ctes 30  
 de juny de 2012.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 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  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 amb destinació a Programes de promoció esportiva 20 11/2012  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat d e  
 Catalunya, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultur al, amb  
 destinació a migració i ampliació de dades, a nivel l  
 d'unitat documental simple, de la col·lecció d'imat ges de  
 Josep M. Dou Camps, des del programa APCImatge a un  entorn  
 accessible via web.  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 amb destinació a suport als esportistes individuals   
 Centre Excursionista Olot  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat d e  
 Catalunya, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultur al, amb  
 destinació a elaboració del quadre de classificació   
 funcional i el quadre de disposició del fons Ajunta ment  
 d'Olot per disseny i implantació de sistema de gest ió  
 documental a arxius d'entitats locals  

 Ingressos  Aprovar el conveni de col·laboració, per la difusió  de la  
 participació d’Endesa en les activitats del Volcand park.  



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

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa d’escombraries domicili àries,  
 de l’exercici 2012  

 Ingressos  Aprovació altes taxa escombraries derivades d'IBI  

 Ingressos  Aprovar el padró de l’impost d'activitats econòmiqu es de  
 l’exercici 2012  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions del segon trimestre de l’e xercici  
 2012, corresponent a la taxa per ocupació del domin i  
 públic local per empreses explotadores de serveis  

 Ingressos  Aprovar la modificació dels preus públics afectats pel  
 R.D. Llei 20/2012  

 Recaptació  Aprovar derivació de responsabilitat solidària per  
 adquisició d'explotacions econòmiques  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Frame Girona SL els trebal ls de  
 disseny i programació de la Web - Agenda Olot , d’a cord  
 amb el seu pressupost núm. 1080 que figura com anne x a   
 l’expedient  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Intergraph España SA els t reballs  
 de consultoria relatius a la personalització de Geo media  
 WebMap Enterprise d'acord amb l'informe que figura com a  
 annex a l'expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA els treb alls de  
 manteniment de la via pública d'acord amb l'informe   núm.  
 21226 de la Brigada Municipal que figura com annex a  
 l’expedient.  

 Contractació  Aprovar l’acta  de preu contradictori núm. 1  del d ia 27  
 de juliol de 2012, de les obres d'adequació parcial   
 edifici, dues sales per a la planta 1r pis (ala sud -est)  
 del carrer Joan Pere Fontanella, núm. 1, adjudicade s per  
 acord de la Junta de Govern del dia 17 de maig de 2 012 a  
 l’empresa Puig Alder, SL  

 Contractació  Aprovar l’acta de preu contradictori núm. 2 del dia  1  
 d'agost de 2012 de les obres  d'adequació parcial e difici,  
 dues sales a la planta 1r pis (ala sud-est)del carr er  
 Joan Pere Fontanella, 3, adjudicades per acord de l a Junta  
 de Govern Local del dia 17 de maig de 2012 a l’empr esa  
 Puig Alder, SL  

 Contractació  Aprovar l’acta de preu contradictori núm. 3 del dia  6  
 d’agost de 2012 de les obres d'adequació parcial ed ifici,  
 dues sales a la planta 1r pis (ala sud-est) del car rer  
 Joan Pere Fontanella, núm. 3, adjudicades per acord  de la  
 Junta de Govern Local del dia 17 de maig de 2012 a  
 l’empresa Puig Alder, SL  

 Contractació  Concedir a l’empresa Puig Alder SL una pròrroga del   
 termini d’execució de les obres obres d’adequació p arcial,  
 dues aules a la planta 1er pis (ala sud-est),al car rer  
 Joan Pere Fontanella, núm.3, fins el dia 23 de sete mbre  

 Contractació  Contractar amb La Fageda SCCL el subministrament de  planta  
 i execució dels  treballs d'enjardinament dels pati s  
 interiors de la nova escola del Morrot, consistents  en  
 diverses actuacions a:talús i pistes; tanca i marge ;  i  
 talussos descrites en el seu pressupost i l'informe  que  
 figura com a annex a l'expedient.  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, l’adjudicació del contracte mixt per a la  
 fabricació, subministrament i obra de la senyalitza ció  
 dels espais de memòria històrica d’Olot.  



 Contractació  Aprovar el conveni subscrit entre l’Ajuntament d’Ol ot,  
 l’Escola d’Art i Disseny Superior d’Olot i la UTE R ubau  
 Tarrés, SAU i Dester Invest, SL amb la finalitat de   
 facilitar 50 targes d’autorització d’aparcament en l’espai  
 destinat a estacionament amb limitació horària situ at en  
 el carrer Pare Antoni Soler i que s’explota en règi m de  
 concessió per la UTE Rubau-Tarrés, SAU i Dester Inv est, SL  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Starc Fitness SL el subminist rament  
 de divers material per equipar el gimnàs del parc a tlètic  
 Tossols d’acord amb la seva proposta  

 Contractació  Contractar  amb l’empresa Grau Sistemes Tèrmics SL el  
 servei de manteniment anual, amb efectes 1 de setem bre de  
 2012, de les calderes de calefacció dels edificis  

 Contractació  Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de  Govern  
 Local en data 19 d’abril de 2012  relatiu a l’aprov ació  
 del conveni de col·laboració amb el Consorci  
 d’Administració Oberta de Catalunya per a la utilit zació  
 del servei e-tauler i aprovar  el conveni de col·la boració  
 subscrit en data 6 d’agost de 2012 entre aquest  
 Ajuntament i el Consorci d’Administració Oberta de  
 Catalunya per a la utilització dels serveis de seu i  
 tauler electrònics.  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d'autoprotecció del concurs de colle s  
 sardanistes  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla específic municipal de Festes del Tu ra 2012  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d'autoprotecció del Volcanet Festes del  
 Tura 2012  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d'autoprotecció del correbou de Fest es del  
 Tura de 2012  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció del Correfoc de Fest es del  
 Tura 2012  

 Urbanisme  Aprovar l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en r elació  
 al recurs de reposició interposat contra l’aprovaci ó  
 definitiva del projecte de reparcel·lació del políg on  
 13.02 Carrer França, desestimar l’expressat recurs de  
 reposició, confirmant l’acte d’aprovació definitiva  del  
 projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 1 3.02  

 Llicència  Aprovar l’informe emès per l’arquitecte municipal e n data  
 6 d’agost de 2012 durant l’exposició pública de  
 l’avantprojecte de rehabilitació i ampliació del Ma s la  
 Canova Petita a Batet de la Serra, i en base a ell  
 desestimar en tots els seus extrems les al·legacion s  
 efectuades a l’avantprojecte; i concedir la llicènc ia  
 sol·licitada per a la rehabilitació i ampliació del  Mas la  
 Canova Petita de Batet de la Serra  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma parcial interior d 'un  
 habitatge en planta primera al carrer Estires, 22  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a a cadèmia  
 d'idiomes al carrer Sant Pere Màrtir , 42, B, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge unifam iliar  
 aparellat situat a l'avinguda Aragó, 6  

 Habitatge  Aprovar formalment el Conveni de Col·laboració i  
 d'Encàrrec de Gestions entre l'Agència de l'Habitat ge de  
 Catalunya i l'Ajuntament d'Olot relatiu a l'Oficina  Local  
 d'Habitatge per al període 2012, formalitzat en dat a de 10  
 d’abril de 2012.  



 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació a l'Ajuntament de  
 l’obertura d’una activitat  recreativa de restaurac ió  
 sense terrassa interior: bar-restaurant als baixos del  
 c/Nou de Sant Antoni, 5 d’Olot.  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre el dia 10 d e  
 juliol de 2012 i 31 de juliol de 2012, referent a  
 l’obertura d’activitats innòcues, modificacions de  
 llicències i baixes d’activitats  


