
 Data Acord:  07/02/2007  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Llocs públics  Autoritzar una parada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a la venda de cassets, am b número  
 de parada MD000083, amb efectes econòmics i adminis tratius al  
  dia 01/01/07  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Comunicacions Comarcals S A -  
 Comunical,  els  treballs de senyalització urbana d els  
 polígons industrials Pla de Baix i la Canya, consis tents en  
 el subministrament i col·locació de plaques de carr er tipus  
 banderola  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Montolivet Instal·lacions SL  els  
 treballs de realització del projecte, paleteria, ca nvi  
 escomesa i modificació de la instal·lació elèctrica  per a  
 l’adaptació del  local ubicat al pàrquing de l’Ajun tament,  
 per tal d'instal·lar-hi un grup electrogen (Fase 1) .  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA els treb alls  
 complementaris de les obres del projecte de pavimen tació de  
 la vorera de la Ronda Fluvià entre el carrer Vilano va i la  
 Cra. Santa Pau. Fase 2:vorera Sud.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Josep Vilanova SA  els tr eballs  
 complementaris de les obres del projecte de conserv ació de  
 paviments de calçada de les vies publiques 2006  

 Contractació  Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern de l dia  
 24/01/07 tot fixant el preu de la concessió per a l a gestió  
 del Cementiri Municipal per a l’any 2007.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Montolivet Instal·lacions SL els  
 treballs relatius al trasdossat de paret amb tracta ment  
 acústic a l’aula de percussió de l’Escola Municipal  de Música.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/07 el  
 contracte subscrit amb l’empresa FV Seguretat pel s ervei de  
 manteniment de les instal·lacions d’alarma (robator i i  
 incendis) dels edificis municipals  

 Contractació  Prorrogar el conveni subscrit el 18/03/1994 entre a quest  
 Ajuntament i La Fageda  S. Coop. C.Lda relatiu al s ervei de  
 manteniment del Parc Nou, per un termini des de l'1 /01/07 al  
 31/12/07  

 Contractació  Ampliar, amb efectes del dia 1/01/07, el conveni de   
 col·laboració subscrit amb La Fageda  S. Coop. C.Ld a  en data  
  26/02/01, per a la realització de treballs de jard ineria,  
 sector barris, amb les següents zones: urbanització  Mas La  
 Faja, zona verda Campdedeu, ampliació jardins La Ca ixa,  
 ampliació zones verdes C/Masia i C/Rebaixinc  

 Contractació  Ampliar, amb efectes del dia 1/01/07, el conveni de   
 col·laboració subscrit amb La Fageda  S. Coop. C.Ld a  en data  
 26/02/01, per a la realització de treballs de jardi neria,  
 sector riu Fluvià , amb les següents zones: 2 parte rres a la  
 Ronda Fluvià  

 Contractació  Ampliar, amb efectes del dia 1/01/07 el conveni de  
 col·laboració subscrit amb La Fageda  S. Coop. C.Ld a  en data  
 26/02/01 per a la realització de treballs de jardin eria,  
 sector Eixos i Entrades , amb les següents zones:  nova  
 mitjana enllaç les Tries i Rotonda C-60  

 Contractació  Ampliar, amb efectes del dia 1/01/07, el conveni de   
 col·laboració subscrit amb La Fageda  S. Coop. C.Ld a  en data  
 26 de febrer de 2001, per a la realització de treba lls de  
 jardineria, sector Nucli Antic , amb les següents z ones:   
 jardí carrer Secretari Daunis  



 Contractació  Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 1/01/07 el  
 conveni subscrit  amb la La Fageda S.Coop Lda, en d ata  
 21/04/04, per a la inserció laboral de les persones  malaltes  
 mentals per a la realització de treballs de manteni ment de  
 les diverses instal·lacions de l'Àrea d'esports .  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Plana Hurtós Enginyers SC el s treballs  
 relatius a redacció projecte de legalització, direc ció  
 d'obra i emissió de certificats del nou sistema de  
 climatització de la Torre Castanys  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ibermar SL el servei de ma nteniment  
 de les impressores de llarg format i plotters  d’aq uest  
 Ajuntament,  per un termini des de l'1/01/07 al 31/ 12/07  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Panda Software Spain SLU e l servei  
 de manteniment i ampliació fins a 101 llicències de l soft  
 antivirus Panda per un termini de tres anys amb efe ctes del  
 dia 1/05/07  

 Contractació  Contractar amb Terundar SL la prorroga servei de ma nteniment  
 de les instal·lacions de climatització de l'edifici  de  
 l'Ajuntament i de la Policia Municipal, per un term ini des de  
 l'1/01/07 al 31/12/07 i amb les mateixes condicions  que  
 figuren en el contracte  signat en data 24/05/06.  

 Contractació  Contractar amb Terundar SL la prorroga servei de ma nteniment  
 de les instal·lacions de climatització de l'edifici  de  
 l'Ajuntament i de la Policia Municipal, per un term ini des de  
 l'1/01/07 al 31/12/07 i amb les mateixes condicions  que  
 figuren en el contracte  signat en data 24/05/06.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les obres  
  de millora camins costa de Pujou  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les obres  
  d’actuacions al parc Malatosquer  
 - n.2 de Construccions J.Pallàs SL corresponent a l es obres  
 de reformes edifici Policia Municipal   
 - n.1 de Construccions J.Pallàs SL corresponent a l es obres  
 de condicionament casa del c/Roser, 22   
 - de liquidació d'Esja Pintors SL corresponent a le s obres de  
  pintura dependències IME i PTT  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Agència Catalana  de  
 l'Aigua, amb destinació a Subvenció per a la realit zació  
 d'actuacions de restauració d'espais fluvials -Rest auració  
 del bosc de ribera del riu Fluvià-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada pel Ministerio de Ed ucación y  
 Ciencia, amb destinació a “Ayudas a Corporaciones L ocales,  
 para la puesta en marxa y mantenimiento de aulas de  formación  
 abierta, flexible y a distancia mediante tecnología s de la  
 información y la comunicación a través de Aula Ment or”  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació Provin cial de  
 Girona, Cultura, amb destinació a Pla de foment de la lectura  
 2005-2006 del Ministerio de Cultura, a proposta de la  
 Generalitat de Catalunya, adquisició de fons biblio gràfic  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Casa Cultural d’Anda lusia  
 d’Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Naturalista  de la  
 Garrotxa  

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

 Ingressos  Aprovació bases per a la sol·licitud de reducció de  la taxa  
 municipal de recollida d’escombraries domiciliàries  i de la  
 taxa de clavegueram exercici 2007  



 Ingressos  Aprovació bases per a la sol·licitud de reducció de  la taxa  
 municipal de recollida d’escombraries domiciliàries  per a les  
 vivendes ubicades en sòl rústic exercici 2007  

 Intervenció  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió de  
 subvencions en règim de concurrència competitiva, d e l’Àrea  
 d’Esports; segons bases que s’adjunten a l’expedien t.  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades pels alumnes de l’IES-SEP La  Garrotxa  
 en aquest Ajuntament durant el mes de gener 2007.  

 Personal  Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament  d’Olot  
 per l’any 2007  

 Via Pública  Autoritzar la col·locació d'un moble urbà a la plaç a Rector  
 Ferrer, amb finalitats publicitàries, en motiu de l 'edició de  
 la II Mostra de Documentals OLOT.DOC, de l'1 al 12 de març  
 de 2007.  

 Via Pública  Senyalitzar un estacionament per a minusvàlids al c . Pare  
 Xiberta, entre les edificacions núm. 5 i 7, on actu alment hi  
 ha una zona d’aparcament.   

 Via Pública  Adaptar el gual existent al c. Madrid, aproximadame nt a  
l’alçada del núm. 86 executant les següents obres: Enderroc de 
vorada actual, enderroc de paviment de formigó de v orera, 
col·locació de nova vorada adaptada, execució nou p aviment de 
vorera.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de 18 habitatg es  
 unifamiliars en filera al carrer Garrinada, 21, 23,  25,27,  
 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,  43, 45, 47, 49, 51, 53  i 55  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar de  
 3 habitatges i aparcaments al carrer Àngel Guimerà,  44  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de planta semiso terrani  
 per a aparcament al carrer Bolós, 16  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a renovació llicència de con strucció  
 d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 24 habita tges i  
 aparcaments al carrer Pintor Domenge, 9  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge  
 unifamiliar aïllat al Mas Serrat  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació local per destin ar-lo a  
 aparcament, al carrer Miguel de Cervantes, 23  

 Urbanisme  Aprovar el conveni subscrit entre l’Ajuntament d’Ol ot i el  
 Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’execució i  
 finançament del Projecte Pla de Camins 2006  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de l a Pla Sant  
 Miquel- Av. de Girona, redactat pels serveis tècnic s  
 municipals.  

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal (Annex III) per a l'obe rtura  
 d'una botiga de venda de roba al carrer Bisbe Loren zana, 11.  

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal (Annex III) per a l’obe rtura d'un  
 magatzem de materials de construcció SL al carrer B èlgica, 4  
 d'Olot.  

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal (Annex III) per a l'obe rtura d'un  
 garatge-aparcament amb oficines al carrer Bestrecà 1-3  
 d’Olot  

 Medi Ambient /  Atorgar llicència ambiental (Annex II.2) per a l'ad equació  
 d'una residència geriàtrica al carrer del Rengle, 1  d’Olot.  

 Museu Acceptar diverses donacions amb destí al Museu dels   
 Sants d’Olot.  

 Museu Acceptar diverses donacions amb destí al Museu dels   
 Sants d’Olot.  



 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure am b  
 l’empresa Editorial Efadós SL per a l’edició del ll ibre  
 "L’Abans. Recull gràfic d’Olot"  


