
 Data  20/12/2006  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Procedir a la baixa definitiva del mercat setmanal del  
 dilluns de la ciutat d’Olot de la . parada destinad a a la  
 venda de Confeccions, amb número de parada MD000174 , amb  
 efectes econòmics i administratius el proper dia 01 /01/07.  

 Llocs públics  Autoritzar una parada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a la venda d'articles de  
 confecció, amb número de parada MD000158, amb efect es  
 econòmics i administratius el proper dia 01/01/07  

 Llocs públics  Procedir a la baixa definitiva del mercat setmanal del  
 dilluns de la ciutat d’Olot de la parada destinada a la  
 venda de flors, amb número de parada MD00077, amb e fectes  
 econòmics i administratius el proper dia 01/01/07.  

 Llocs públics  Procedir a la baixa definitiva del mercat setmanal del  
 dilluns de la parada destinada a la venda de plante r, amb  
 número de parada nº 064, amb efectes econòmics i  
 administratius al dia 01/01/07  

 Llocs públics  Autoritzar una parada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a la venda d’articles de  
 confecció, amb número de parada MD000152, amb efect es  
 econòmics i administratius el proper dia 1 de gener  de 2007  

 Llocs públics  Autoritzar una parada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d'Olot, destinada a la venda de roba , amb n úmero de  
  parada MD00052 amb efectes econòmics i administrat ius el  
 proper dia 01/01/07  

 Llocs públics  Autoritzar una parada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a confeccions, amb número  de  
 parada MD000153, amb efectes econòmics i administra tius el  
 proper dia 01/01/07  

 Contractació  Contractar amb Antonio Villarejo i M.R.Palome SC el s   
 treballs d'ampliació de 30 punts de coordenades UTM . de la  
 xarxa local d'Olot (consistents en: planificació,  
 implantació, observació i càcul)  i reposició de 9 claus de  
  la xarxa.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Gironés-Bartrina SLL treba lls  
 d'aixecaments topogràfics de l'àrea d'urbana d'Olot :  
 1.- Parc Malatosquer  
 2.- C/Secretari Daunis i vorera Ronda Fluvià  
 3.- Tanca Parc Nou (zona tenis)  
 4.- Jardins Vila Vella  

 Contractació  Contractar amb SOREA SA actuacions sobre la xarxa  
 d'abastament d'aigua potable a la cruïlla del Camí de la  
 Cadevall amb el Camí de Sant Sebastià a la zona del  Triai  

 Contractació  Contractar amb Josep Vilanova SA les obres d'arranj ament  
 cruïlla del Camí de Cadevall amb el Camí de Sant Se bastià a  
  la zona del Triai  

 Contractació  Prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa Infos elf  
 Sistemes SL  per a la prestació de serveis i admini stració  
 d’informàtica, pel termini d’un any amb efectes del  dia  
 01/01/07  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les  obres  de  
 pavimentació de la vorera de la Ronda Fluvià entre el  
 carrer Vilanova i la Cra. Santa Pau. Fase 1: vorera  Nord  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA l’execuc ió de   
 diverses actuacions complementàries al  Parc Malato squer  
 relatives a :serveis, encintats  i paviments, d'aco rd amb  
 l'informe que figura com a annex a l'expedient.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les obres del  



 projecte d'adequació de la plaça Santa Magdalena d' Olot  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia  
 01/01/07, el contracte subscrit entre aquest Ajunta ment  i  
 l’empresa Llimpiolot SC per a la prestació del serv ei de  
 neteja dels locals i edificis municipals inclosos e n el bloc D  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any i amb efectes del di a  
 01/01/07, el contracte subscrit entre aquest Ajunta ment i  
 l’empresa Neteges Generals i manteniments La Bruixa  SL per  
 a la prestació del servei de neteja dels locals i e dificis  
 municipals del bloc B.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 01/01/07  
  el contracte subscrit entre aquest Ajuntament i l’ empresa  
 Catalunya Neta SL per a la prestació del servei de neteja  
 del bloc A.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia  
 01/01/07, el contracte subscrit amb l’empresa Catal unya  
 Neta SL per a la prestació del servei de neteja del s locals  
  i edificis municipals del bloc C.  

 Contractació  Encarregar a l’equip RCR, Aranda Pigem Vilalta, arq uitectes  
  SL els treballs referents al projecte bàsic i exec utiu de  
 les obres d’urbanització del Firal i Firalet  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Bassegoda Construccions SL le s obres  
 d'arranjament dels lavabos per a homes de l'espai J ove  
 Núria al carrer del Carme, núm. 8  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Señales Girod SL els treballs   
 previstos en el projecte de la fase 3: Punts d’info rmació,  
 del Pla Director per a la senyalització d’orientaci ó de la  
 ciutat  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Rubau-Tarrés SA les obres de  
 subministrament i col·locació tanca de fusta de  
 l'aparcament del Parc Local de les Fonts  

 Contractació  Modificar el contracte de consultoria i assistència  tècnica  
  per a la redacció del projecte de l’Arxiu Comarcal  al Puig  
  del Roser, adjudicat a l’equip Joan Rodón, Arquite ctes  
 Associats, SA (A60902160), en el sentit d’ampliar a mb un  
 edifici annex el projecte inicialment previst i que ,  
 consegüentment, suposa una ampliació del contracte  
 inicialment adjudicat pel ple de la corporació, en sessió  
 de data 29/06/06  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ecade SL els serveis de  
 desratització i control de la població de coloms de  la  
 Ciutat d'Olot  

 Contractació  Contractar amb la Societat Inversions Immobiliàries  SC  
 l'arrendament del local situat a la planta sòtanos i planta  
  baixa de la casa núm. 20 del carrer Bonaire d’aque sta  
 Ciutat, de superfície 140 m2, per tal de destinar-l a a  
 Centre d’Esplai Garbuig  

 Compres  Adquirir de l’empresa Infoself Olot SL una impresso ra  amb  
 destí al 'telecentre'  

 Compres  Adquirir de l’empresa Fundiciones Olotenses SA l'ad quisició  
  d'arandeles identificadores de la Xarxa Local  

 Contractació  Contractar amb Comercial Elèctrica Olot SA adquirir   
 lluminàries amb destí al pati edifici Hospici (Muse u  
 Comarcal)  

 Compres  Adquirir de la casa Comercial Garestany SAL dos cad ires  
 confident amb destí a les dependències de Recaptaci ó.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  



 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 de Construccions Tubert SL corresponent a les  obres  
 de millores manteniment Cementiri municipal  
 - n.2 de Construccions Tubert SL corresponent a les  obres  
 d’estabilització mur façana angle sud Cementiri Mun icipal  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres  de  
 renovació enllumenat públic del Xiprer   
 - n.1 d’Aluminis i Serralleria Deri SL corresponent  a les  
 obres d’obertura dues portes d'emergència al Pavell ó Firal  
 - de liquidació d’Aluminis i Serralleria Deri SL  
 corresponent a les obres de climatització planta àt ic can  
 Trincheria  
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres  de  
 condicionament i millora camins sector de Pujou Fas e 1    
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a ls  
 treballs d’elements arquitectònics del monument en memorial  
  als vençuts i condicionament urbanístic de l'entor n fase 2  
  - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a ls  
 treballs d’elements arquitectònics del monument en memorial  
  als vençuts i condicionament urbanístic de l'entor n fase 3  
 - de liquidació de Bassegoda Construccions SL corre sponent  
 a les obres d’ampliació dependències local Cooperac ió i  
 voluntariat al carrer Proa 16   
 - de liquidació d’Instal·lacions Montolivet SL corr esponent  
  als treballs distribució aules PTT i dependències IME   
 - n.2 d’Instal·lacions Montolivet SL corresponent a ls  
 treballs d'instal·lació elèctrica aules PTT i depen dències  
 IME    

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 d’Aluminis i Serralleria Deri SL corresponent  a les  
 obres de reforma porta emergència edifici Hospici   
 - de liquidació de Llongarriu SL corresponent a les  obres  
 de distribució aules PTT i IME  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de certificacions d’obra d e  
 Construccions Tubert SL corresponents a les obres d e  
 manteniment del cementiri municipal al Banc de Bilb ao  
 Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya  
  Direcció General de Carreteres, amb destinació a  
 manteniment camins nevades  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Basquet Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consell Esportiu de la  Garrotxa  

 Intervenció  Ratificació aprovació modificacions de crèdit  

 Ingressos  Aprovar una relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  
 (plusvàlua)  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les baixes   
 parcials trimestrals de l’impost d'activitats econò miques   
 exercici 2006  

 Ingressos  Aprovar l’Annex1 de les taxes d’escombraries empres arials  
 exercici 2006 i les liquidacions corresponents a le s baixes  
  parcials trimestrals de la taxa d'escombraries  
 empresarials  exercici 2006  

 Ingressos  Aprovar les altes corresponents a l’annex 1/2006 de l padró  
 taxa escombraries particulars de l’exercici 2006  

 Personal  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot al Pla Agr upat de  
 Formació Contínua 2007 recollint la proposta rebuda  del  
 President de la Diputació de Girona i el Secretari General  
 de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  



 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades per les alumnes de l’IES-SEP  La  
 Garrotxa en aquest Ajuntament  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Pla especial de l’Hospital r edactat  
 pels serveis tècnics municipals  

 Urbanisme  Adquisició de finca al carrer Bonaire núm. 15  

 Urbanisme  Actualització nous coeficients valoració d'obres pe r al  
 2007 a efectes de liquidació de drets  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a enderroc d e dues  
 naus industrials al carrer Compositor Josep Vicens,  8 i 10  
  - carrer Hipólito Lázaro, 53  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a adequació local  
 per destinar-lo a venda de discs al carrer Pou del Glaç, 6,  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a instal·lac ió de  
 fossa sèptica al Mas Casals  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a ampliació  
 d'habitatge unifamiliar al carrer Hortènsies, 12  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a projecte  
 d'enderroc 4 edificis entremitgeres al carrer Sant Bernat  
 28, 30, 32 i 34  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a ampliació de  
 centre escolar (2a fase que exclou moviment de terr es i  
 fonaments) al carrer Alforja, 4  

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a construcció  de 2  
 edificis plurifamiliars de 25 habitatges i aparcame nts  
 situat al carrer Verge de Montserrat, 30  

 Urbanisme  Aprovar el conveni d’execució de les obres d’urbani tzació  
 del Polígon d’actuació la Canya I, sectors A,B,C i D.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un bar restaurant a la plaça Major, 2  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un restaurant al carrer del Roser, 15,  baixos  

 Urbanisme  Aprovar conveni de col·laboració ball festa Sant To màs  
 d'Aquino 2007 entre l’Ajuntament d’Olot i  la disco teca  
 Kratter’s.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Mobles Soler SL els   
 treballs de construcció de 10 casetes per a hort  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Instal·lacions C apel SL  
 el subministrament i instal·lació de les lluminàrie s de les  
   sales d'exposició de la planta baixa del  Museu d els  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Instal·lacions C apel SL  
 el subministrament i instal·lació de les lluminàrie s de les  
   sales d'exposició de la planta primera del  Museu  dels Sants  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Instal·lacions C apel SL  
 el subministrament i instal·lació de les lluminàrie s de les  
   sales d'exposició de la planta soterrani i planta  segona  
 del  Museu dels Sants, així com la instal·lació de cablejat  
  per monitors TV i sala d’audiovisuals.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb Norbert Fernández Monteis el  
 subministrament i instal·lació de pantalles tàctils  i  
 programari multimèdia amb destí al  Museu dels Sant s.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb  l’empresa Jordi Vayreda S L  els  
 treballs relatius a: estudi, disseny gràfic i altre s del  
 pla de llançament del Museu dels Sants.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb  l’empresa Jordi Vayreda S L els  
 treballs relatius a: disseny de diferents aplicacio ns  
 gràfiques i  senyalètica del Museu dels Sants, així  com el  



 seguiment i coordinació.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Vayreda, Bassols , Casabó  
  i Cia SL els treballs de realització de dos escult ures de  
 dos àngels amb destí a la façana del Museu dels San ts  

 Contractació  Urgència.Contractar amb l’empresa Lluís Badosa Prat   
 diversos treballs de restauració de mobiliari i  
 subministrament de material de fusteria i fusteria  
 metal·lica amb destí al Museu dels Sants.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Fundació Privada  Museu  
 dels Sants els treballs de restauració de diverses peces de  
  sants que formaran part de l’exposició permanent d el Museu  
  dels Sants.  

 Contractació  Urgència. Adjudicar a Jaume Aumatell Colom els treb alls de  
 redacció del projecte, direcció de l’obra, estudi i   
 coordinació de seguretat i salud dels treballs d’en derroc  
 d’unes edificacions adossades a l’edifici principal  del  
 carrer Roser, núm. 22.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Tècnica i Gestió  Girona  
 SL els treballs de coordinació de seguretat i salud  de les  
 obres d’adequació de la plaça Santa Magdalena.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Tècnica i Gestió  Girona  
 SL els treballs de coordinació de seguretat i salut  de les  
 obres de pavimentació de la vorera de la Ronda Fluv ià entre  
  el carrer Vilanova i la carretera Santa Pau. Fase I.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Planagumà-Ferrés  SL  
 Tosca els treballs d’assessorament cientific i tècn ic per a  
  la realització d'un adiovisual del  Museu dels Vol cans  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Construccions Me roca SL  
 els treballs de reparació d’una canonada de clavegu eram del  
  C/Nonet Escubós.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Construccions Me roca SL  
 els treballs del projecte d’ordenació del tràfic de  les  
 cruïlles del carrer Sant Feliu amb els carrers Cadi s,  
 Garrotas, Ribes de Fresser i Córdova al barri de Sa nt Roc,  
 aprobat per la Junta de Govern Local del dia 22 de novembre  
  de 2006.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Josep Vilanova S A els   
 treballs de claveguedram consistents en: doblar els   
 embornals existents des de la Ronda de la Solfa fin s a la  
 Cra. de la Deu i el Puig Roig i instal·lar nous emb ornals .  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Josep Vilanova S A els  
 treballs extres de les obres de condicionament i mi llora  
 dels camins i les infraestructures de serveis al se ctor de  
 Pujou 1a liquidació d’obres-,  obra núm.  2006/489 del  
 PUOSC .  

 Personal  Urgència. Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa,  
  per les pràctiques realitzades pels alumnes de l’I ES-SEP  
 La Garrotxa  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar inicialment el conveni urbanístic   
 d’execució dels polígons d’actuació: 15.05 passeig de Sant  
 Roc, 15.06 Desemparats i 07.02 carrer de Besalú.  

 Urbanisme  Urgència. Aquirir una finca al Parc Malatosquer  

 Urbanisme  Urgència. Adquisició dues finques afectades per a e spais  
 lliures al c/ Sastres 35, 3r i 4t).  

 Urbanisme  Urgència. Adquirir finca com a espai lliure al Mas la Vila  


