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 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Aprovar el conveni a subscriure entre l'Ajuntament d'Olot i 
  el Servei Català de Trànsit per a la redacció d’un Pla  
 local de seguretat viària, per tal de reduir la  
 sinistralitat a la xarxa viària urbana d’Olot. 

 Contractació Aprovació plec de condicions per a l'adjudicació,  
 mitjançant concurs, per a la utilització i explotació d’un  
 bar-restaurant ubicat a la Piscina Municipal d'Olot i del  
 servei de bar, neteja, manteniment i porteria del local de  
 Joventut ubicat a l'edifici antic Cinema Núria. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Olot-Net SC els treballs de  
 conservació i manteniment dels elements de drenatge  
 superficial dels espais públics 

 Contractació Aprovar el conveni a subscriure  entre l'Ajuntament d'Olot  
 i l’empresa Correos y Telegráfos SA per a la prestació de  
 serveis postals i telegràfics, d’acord amb les condicions  
 per a cada servei i producte que es recullen en les  
 condicions particulars pactades al conveni i als seus  
 annexos. 

 Contractació Adjudicar als arquitectes J.M. De Solà Morales Capdevila  
 (Numerobis Arquitectes SL), Xavier Montsalvatge Pérez i  
 Joaquim Vayreda Casadevall els treballs relatius a redacció 
  projecte i direcció d'obra rehabilitació i reforma edifici 
  Art Cristià, fase II, etapa 1 i 2 

 Contractació Adjudicar a  Joan Oliveras Darnés i Cristina Ralita Vayreda 
  els treballs relatius a adjudicació direcció d'obra,  
 coordinació de seguretat i salut, obres de rehabilitació i  
 reforma Art Cristià, fase 2, etapes 1 i 2 

 Contractació Adjudicar a l’empresa  Jordi Roca Casas, Serralleria Roca  
 les obres del projecte de millores paret de tancament del  
 pati del CEIP Pla de Dalt, consistents en la construcció  
 d'un filat a l'extrem Nord-Oest, i a l'estabilització d'un  
 mur a l'extrem Nord-Oest 

 Contractació Contractar amb l’empresa Kialti, Tecnologias de la  
 Información SL el suport extern al procés d’adhesió de  
 l’Ajuntament d’Olot al servei e-TRAM mitjançant conveni amb 
  el Consorci Administració Oberta de Catalunya, per tal de  
 millorar l’organització dels recursos d’informació per a  
 l’atenció als ciutadans, i assolir els objectius de  
 modernització, transparència, eficàcia, qualitat i  
 competència, als quals obliga la normativa i exigeix el  
 ciutadà. 

 Contractació Aprovació plec de condicions economicoadministratives que  
 regiran la contractació, mitjançnat concurs de les obres  
 d'urbanització vorera sud i entorn carrer Secretari Daunis, 
  fase 1 

 Compres Adquirir de la casa Santiago & Cintra Ibérica SA un sistema 
  GPS Geoexplorer CE TFT model XCT amb destí a l’àrea  
 d’Informació al Territori 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 - núm. 5 de Bassegoda Construccions SL, corresponent a les  
 obres de reforma del Teatre Principal 1a fase consolidació  
 de l'estructura de la coberta i adaptació a normativa.  
 - de liquidació d’obres de la UTE Construccions J.Pallàs SL 
  Bassegoda Construccions SL, corresponent a les obres de  
 treballs puntuals coberta sud-est (enderroc cel ras i  
 segellat coberta) Edifici Can Montsà, carrer Fontanella,  



 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm. 5 de  
 Bassegoda Construccions SL corresponent a la reforma del  
 Teatre Principal, 1a fase consolidació de l'estructura de  
 la coberta i adaptació normativa 

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

 Recaptació Aprovació nous càrrecs al servei de Recaptació del Consell  
 Comarcal de la Garrotxa, deutes tributaris i no tributaris, 
  de deutors a la Hisenda Municipal, amb domicili a la  
 comarca, i aprovar el càrrec de sancions de circulació al  
 servei de recaptació del Consell Comarcal de la Garrotxa 

 Personal Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la  
 provisió en règim d’interinatge d’una plaça de personal  
 laboral, Tècnic Mig de l’Escala d’Administració Especial,  
 Subescala Tècnica,  vacant a la plantilla de personal  
 d’aquest Ajuntament. 

 Urbanisme Aprovar inicialment el Pla Parcial del sector 13, la Canya, 
  redactat per Vayreda Arquitectes, amb les prescripcions  
 establertes a l’informe dels serveis tècnics municipals,  
 tot i condicionant l’aprovació definitiva al  
 desenvolupament del polígon d’actuació 11.2, polígon que  
 dóna accés al pla parcial. 

 Llicència   Concedir llicència per a legalització d'obres de  
 construcció de nau industrial al carrer Rosselló, 25 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de 4 habitatges  
 unifamiliars en filera al carrer Cirerer, 39 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de mur de contenció de 
  terres al carrer França, 88, 90 I 92 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 55 habitatges i aparcaments al carrer  
 Compositor Pere Aubert, 26 - Joaquim Turina, 33 - Hipólito  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació planta soterrani en  
 edifici plurifamiliar entremitgeres de 8 habitatges, local  
 i aparcaments a l'avinguda Doctor Joaquim Danés, 5 

 Llicència  Denegar  la llicència sol·licitada per a reforma  
 d'habitatge i ampliació per a garatge a la carretera Santa  

 Llicència  Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del sector  
 13 La Canya redactat per Vayreda Arquitectes, amb les  
 prescripcions efectuades a l’informe dels serveis tècnics  
 municipals. 

 Urbanisme Aprovar la Memòria valorada d’esplanació de l’àrea  
 d’ampliació de la Piscina Municipal redactat pels serveis  
 tècnics municipals. 

 Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte d’ampliació de voreres dels 
  carrer Secretari Daunis i Joaquim Vayreda , redactat pels  
 serveis tècnics municipals. 

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal (annex III) per a la  
 instal·lació d'una explotació extensiva d'ovelles al Mas  
 Massandell d'Olot 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (annex III) per a  
 l'obertura d'un local comercial i oficines de projectes,  
 equipaments d'hostaleria i comerç, ubicada a l'avinguda  
 Santa Coloma, núm. 33-35 d'Olot. 

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal (annex III)  per a l'obertura  
 d'una assessoria a l'avinguda Santa Coloma, 14 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (annex III) per a  
 l'obertura d'un bar-cafeteria-restaurant ubicat a la plaça  
 Clarà, 6 baixos d'Olot. 



 Ingressos Aprovació dates recaptació per insolvents multes, baixes  
 justificades per diferents conceptes datats referència de  
 diferents anys 

 Compres Adquirir de Miquel Reyes Portas un tractor tallagespa model 
  ISEKI SHG 22, amb destí a la brigada municipal 

 Compres Adquirir de Plameca,SA una plataforma elevadora  
 autopropulsada de 10 m. d'alçada , amb destí a la brigada  
 municipal 


