
 Data  11/04/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Promoció  Acceptar la renúncia al lloc de venda núm. 20 de la  Plaça  
 del Mercat, destinat a la venda de fruits secs i  
 llaminadures, amb efectes de 31 de març de 2013.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.180 de Cul turània  
 SC corresponent a la fabricació senyals de  
 l'avantprojecte de senyalització dels Espais de Mem òria històrica  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de veïns d el  
 barri del Xiprer  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Sardanista Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a RCR Aranda Pigem Vilalt a  
 Arquitectes SL  

 Contractació  Aprovar la despesa corresponent a la prestació dels   
 serveis de recollida de deixalles i neteja viària  
 realitzats durant els mesos de març  i abril de 201 3 

 Contractació  Contractar amb J. Jané Bru el serveis d'assessorame nt i  
 defensa jurídica de l'Ajuntament en relació al recu rs  
 contenciós administratiu ordinari núm. 89/2009 pres entat  
 per l'empresa 'Gumin,SL' contra la resolució del co ntracte  
 de concessió de la gestió de l'aparcament soterrat de  
 l'estació d’autobusos.  

 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 2013  

 Contractació  Aprovar  el conveni de col·laboració signat en data  4  
 d’abril de 2013 entre l'Ajuntament d'Olot i el Club  de  
 Futbol de Sant Roc per tal de subvencionar la remod elació  
 de les seves instal·lacions amb la instal·lació de gespa  
 artificial al seu camp de futbol  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, els serveis de producció i difusió de m aterial  
 audiovisual de l'Ajuntament d'Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Serveis Vials del Vallés S L el  
 subministrament de senyalització vertical  

 Contractació  Contractar amb La Fageda SCCL el subministrament i  
 treballs de plantació (que inclou obrir forats amb  
 retroexcavadora i transport de terres amb camió) de l nou  
 arbrat als patis exteriors del CEIP Sant Roc  

 Contractació  Contractar amb La Fageda SCCL el subministrament de  planta  
 perenne per a la formació de parterres florístics e n  
 diversos punts del vial Sant Jordi  

 Contractació  Contractar amb J. Ariza Ortega el subministrament d e  
 papereres semicirculars  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Sistemes CAD Girona SL per  un  
 termini des del 29/05/2013 al  28/05/2014 les llicè ncies:  
 -3 autodesk subscripció MAP  
 -4 autodesc subscripció AUTOCAD LT  
 -3 servei nova versió Autodesk LT  
 -4 servei nova versió Autodesk MAPàsic'  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea  
 d’Informàtica d’aquest Ajuntament a un estudiant de  2n.  
 Curs del Cicle formatiu de grau superior d’Administ ració  
 de sistemes informàtics en la xarxa de l’Institut B osc de  
 la Coma, durant el període comprès entre el 08/04/2 013 i  
 el 31/07/2013  



 Protecció Civil  Aprovar el PAU per a la Festa dels Joves de Pequín al  
 Pavelló Firal  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada de reforma de lavabo pe r accés  
 adaptat. Antiga casa consistorial de Batet de la Se rra  
 redactat pels serveis tècnics municipals en data ma rç de  
 2013.  

 Urbanisme  Aprovar l’avantprojecte d’edifici de serveis al cam p de  
 futbol del Morrot redactat per un parell d’arquitec tes,  
 E.Callís i G.Moliner en data març de 2013.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del P. A.  
 05.03 Illa Can Gou, redactat per Land Urbanisme i P rojectes SLP  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la modificació puntual del Text  refós  
 del Pla Parcial del sector 13 La Canya, ordenació  
 l’equipament comunitari, redactada pels serveis tèc nics  
 municipals, en data març 2013.  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a ú s de  
 gestoria, situat al carrer Bernat Vilar, 1, B  

 Contractació  Urgència. Adjudicar  a l’empresa Rúbau Tarrés SAU  les obres del  
 projecte de rehabilitació del Pont de la Ceràmica  


