
 Data  24/01/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Benestar Social  Aprovar un conveni de col·laboració amb la Comunita t  
 Islàmica d’Olot (Sant Roc), per tal de treballar pe r a la  
 bona convivència i per a la cohesió social de la ci utat.  

 Benestar Social  Aprovar un conveni de col·laboració amb l’Associaci ó  
 Supudo Kati a Basse (Sant Bernat), per tal de treba llar  
 per a la bona convivència i per a la cohesió social  de la ciutat.  

 Promoció  Acceptar la renúncia als llocs de venda núms. 23 i 25 de  
 la Plaça del Mercat, destinats a peixateria, amb ef ectes  
 de 1 de febrer de 2013.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

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

 Ingressos  Aprovar el padró d’ocupacions diverses permanents e xercici  
 2013  

 Ingressos  Aprovar el padró del mercat del dilluns, exercici 2 013  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 amb destinació al finançament del projecte de refor ç a la  
 competitivitat de la indústria agroalimentària de l a Garrotxa 
 
 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de  
 gener de 2013 i i augmentar en un 2,9%  el preu de  
 l'arrendament d'una superfície a la zona del Carme amb  
 destí a aparcament de vehicles.  

 Contractació  Actualitzar el conveni subscrit entre l’Ajuntament  d'Olot  
 i Parròquia de Sant Esteve per a la utilització de  
 l'auditori/sala d'actes del Casal Marià  

 Contractació  Augmentar en un 2,9%  i amb efectes del dia 1 de ge ner de  
 2013, el preu del lloguer per a l’ocupació d’un cam í  
 d’accés per a vianants a Sant Francesc  

 Contractació  Augmentar en un 2,9%  i amb efectes del dia 1 de ge ner de  
 2013 el preu de l'autorització per a la instal·laci ó d'una  
 antena-repetidor de comunicacions radiofòniques de la  
 Policia Municipal  

 Contractació  Augmentar en un 2,9% i amb efectes del dia 1 de gen er de  
 2013 el preu de la cessió d’un terreny  situat a la  zona  
 de Masbernat, destinat a la instal·lació d’un centr e  

 Contractació  Actualització  del preu del lloguer, per l’exercici  2013,  
 dels horts familiars de la finca situada a la zona de Mas  
 Bernat  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL el servei de  
 manteniment del programari de Gestió d'Administraci ó Local  
 -GENESYS5- per un termini des de l'1 de gener al 31  de  
 desembre de 2013  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Audifilm ABI SL el servei  de  
 manteniment del contracte  de software núm. 93/1163 -28b   
 de les aplicacions: Carpeta del Ciutadà; Registre d e  
 documents electrònic; Notificacions electròniques,  
 Gen.Doc. Gestor documental, Tramitador On-line i BI GEN i  
 per un termini des de l’1 de gener al 31 de desembr e de 2013 

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Construccions J.Pallàs SL  le s obres  
 de   rehabilitació de coberta de la via Santa Marta  del  
 Cementiri Municipal  



 Contractació  Contractar amb l’empresa Construccions J.Pallàs SL les  
 obres d'integració urbana dels espais de memòria hi stòrica  
 d'Olot, d’acord amb l’estudi d’integració paisatgís tica i  
 urbana dels espais de memòria històrica d’Olot reda ctat  
 pels arquitectes E. Callís i G. Moliner  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Societat Catalana de Petro lis SA  
 el subministrament de  gasoil C per a calefacció am b  
 destí a les escoles: Malagrida, Pla de Dalt, Escola  Llar,  
 Sant Roc, i Morrot  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’autoprotecció de la Festa de Sant Tomàs.  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de rehabilitació del Pont de la   
 Ceràmica, redactat per l’Àrea d’Infraestructura i O bra  
 Pública en data gener de 2013.  

 Urbanisme  Aprovar l’annex d’actualització de preus del Projec te de  
 renovació dels serveis i paviments de vorera al sec tor de  
 les Planotes, redactat pel Director de l’Àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública en data gener de 2 013,  
 essent el pressupost d’execució per contracte actua litzat  
 (gener 2013)  

 Urbanisme  Aprovar l’annex d’actualització de preus del Projec te de  
 condicionament i millora del ferm al sector de Les  
 Planotes, redactat pel Director de l’Àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública en data gener de 2 013  

 Urbanisme  Aprovar l’annex d’actualització de preus del projec te  
 d’urbanització del carrer Verge de Núria, tram entr e la  
 carretera de Riudaura i el carrer de Santa Sabina,  
 redactat pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i  Obra  
 Pública en data gener de 2013  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en   
 edifici entre mitgeres de 2 habitatges situat al ca rrer  
 Volcà de Santa Margarida, 32, 2n  

 Llicència  Concedir llicència per a reforç estructural d'edifi ci  
 d'habitatge situat a l'avinguda Girona, 29  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de nau industrial per a  
 ús de taller de serralleria, situat al carrer Bèlgi ca, 4.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de cobert agrí cola a  
 Cal Mestre, 1  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 10  i 11  
 de gener de 2013, referents a les  
 modificacions/ampliacions d’activitats innòcues, ca nvis de  
 nom i baixes 

 Contractació  Urgència. Contractar, mitjançant procediment negoci at  
 sense publicitat  i pel procediment d’urgència,  le s obres  
 del projecte de rehabilitació del Pont de la Ceràmi ca.  

 Medi Ambient /  Urgència. Vista la convocatòria de subvencions del  
 Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rura l de la  
 Generalitat, programa pel qual s'aproven les bases  
 reguladores dels ajuts per al finançament d’actuaci ons en  
 els espais naturals protegits de Catalunya i es con voquen  
 els corresponents a l'any 2013, presentar a l’esmen tada  
 convocatòria la memòria tècnica de millora de la ro ureda  
 de pènol del paratge de Tussols.  


