
 Data  25/07/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Josep Vilanova SA els tre balls de  
  construcció del nou clavegueram  a la plaça Santa Magdalena  

 Contractació  Ampliar el servei de neteja del Bloc B (edificis  
 ensenyament) que aquest Ajuntament té contractat am b   
 l’empresa Neteges la Bruixa SL,  amb efectes del di a  
 01/09/07, segons:  
 - ampliació del servei de neteja del CEIP Pla de Da lt amb   
 4 hores al dia (de dilluns a divendres)   
 - servei de neteja del CEIP Morrot  de dilluns a di vendres  
 amb un total de 20 hores/ setmanals  
 - servei de neteja de la Llar d’infants les Fonts  de  
 dilluns a divendres amb un total de 65 hores/setman als  

 Contractació  Prorrogar  per un termini d’un any amb efectes del dia  
 01/07/07, la contractació subscrita amb l’empresa G rau  
 Sistemes Tèrmics SL pel servei de manteniment de le s  
 calderes de calefacció dels edificis municipals seg ons  
 s’especifica en l’escrit del dia 05/07/07 que figur a  com a  
  annex a l’expedient.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia  
 02/01/07,  contracte subscrit amb l’empresa  Prevem ont  
 Sociedad de Prevención SL, prevenció de riscos labo rals del  
  personal de l'Ajuntament d'Olot  

 Contractació  Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia  
 02/01/07, els contractes subscrits amb l'empresa Pr evemont  
 Sociedad de Prevención SL de prevenció de riscos la borals  

del personal dels organismes autònoms  següents: IM E, IMPC, PME, 
ICCO 

 Contractació  Augmentar en un 2,4% i amb efectes del dia 15/07/07 , el  
 preu del contracte d'arrendament del local situat a l carrer  
  Bisbe Guillamet, núm. 11 per a la seva utilització  com a  
 dependències municipals  

 Contractació  Augmentar en 2,4%  i amb efectes del dia 01/07/07, el preu  
 de la cessió d’ús en arrendament d’un local de les sitges  

 Contractació  Procedir a la venda a J. Serra Trias dels vehicles i  
 ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit mun icipal,  
 els quals tenen condició de residu sòlid, d'acord a mb la  
 Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Ll ei  
 6/1993 de 15 de juliol  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació de Construcci ons  
 J.Pallàs SL corresponent a les obres d’impermeabili tzació  
 soterrani (2a) locals socials pavelló barri de Sant  Miquel.  

 Recaptació  Aprovació liquidació al servei de Recaptació del Co nsell  
 Comarcal de la Garrotxa, procediment de cobrament d eutes  
 tributaris i no tributaris de deutors a la Hisenda  
 Municipal, amb domicili a la comarca.  

 Recaptació  Aprovació nous càrrecs al Servei de Recaptació del Consell  
 Comarcal de la Garrotxa, deutes tributaris i no tri butaris,  
  de deutors a la Hisenda municipal, amb domicili a la comarca.  

 Intervenció  Aprovar el plec de clàusules i prescripcions tècniq ues que  
 ha de regir el procediment negociat sense publicita t, per a  
  la contractació d’una entitat col·laboradora que g estioni  
 el servei de recaptació en voluntària i amb recàrre c en  
 període executiu dels ingressos municipals de l’Aju ntament  



 Brigada  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, programa de subvencions als ajuntaments de  
 comarques i zones de muntanya per al finançament op eracions  
  necessàries per a la neteja i manteniment de carre teres i  
 vies de comunicació de titularitat municipal afecta des per  
 les nevades;  sol·licitar una subvenció.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del passatge  
  Bernat Metge  

 Urbanisme  Aprovar definitivament l’Annex al Projecte d’urbani tzació  
 dels polígons d’actuació Campdedeu i Pere Aubert re dactat  
 pels serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Sol·licitar la inclusió dels camins que figuren a l ’informe  
  dels Serveis Tècnics Municipals de juliol de 2007 al Pla  
 de Camins del Consell Comarcal de la Garrotxa.  

 Urbanisme  Aprovar el Pla de Contingència del Municipi d’Olot,   
 redactat per Sorea.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de l ’espai  
 lliure delimitat pels carrers Ramon i Cajal, Verge de  
 Fàtima, Josep Pla i edifici del CAP del passeig de Barcelona  

 Urbanisme  Aprovar inicialment els projectes d'estatuts i base s  
 d'actuació de la junta de compensació de l’àmbit de  sòl  
 urbanitzable delimitat del sector 13 La Canya, pres entats  
 pels propietaris que representen més del cinquanta per cent  
  de la superfície de l'àmbit del sector.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la rectificació de l’escriptura  de  
 reparcel·lació del polígon B del Pla parcial de Bon avista  

 Urbanisme  Aprovar inicialment l’adquisició directa de l’immob le  
 situat al número 11 del carrer Mirador, en els term es en  
 què ha estat presentada la corresponent opció de co mpra per  
  part del propietari.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte bàsic i executiu  de  
 construcció de l’Arxiu Comarcal  i un equipament mu nicipal  
 a Olot, al carrer Puig del Roser.  

 Urbanisme  Resoldre expedient d’expropiació forçosa de terreny s  
 destinats a vial, a l'avinguda Pla de Dalt  

 Urbanisme  Donar compte al·legacions presentades al Parc Natur al en  
 relació al Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa  

 Llicència  Concedir llicència per adequació local per destinar -lo a  
 restaurant a la carretera les Tries, 7, B  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de mur de cont enció de  
  terres situat al Mas Guixera.  

 Llicència  Concedir llicència per a 2a fase de construcció  
 d'aparcament públic en soterrani al passeig Bisbe G uillamet, 10  

 IME /  Convocar un procés selectiu adreçat a l’alumnat de les  
 llars d’infants municipals, a l‘efecte de poder acc edir al  
 programa de subvencions convocat per l’Ordre EDU/22 3/2007,  
 de 27 de juny de 2007.  

 Museu dels  Acceptar en concepte de dipòsit, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que han estat cedides per I.  Darné i  
  J. Murlà.  

 Museu dels  Acceptar en concepte de dipòsit, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que han estat cedides per la  Família  
  Pérez Oliver.  

 Museu dels  Acceptar en concepte de dipòsit, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que han estat cedides per mo ssèn Ll.  
  Solà.  

 Museu dels  Acceptar en concepte de dipòsit, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que han estat cedides per J. M. Pagès  



 Museu dels  Acceptar en concepte de dipòsit, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que han estat cedides per P.   
 Cornellas.  

 Museu dels  Acceptar en concepte de dipòsit, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot l’obra que ha esta cedida per M. Dolor s Plana.  

 Museu dels  Acceptar en concepte de dipòsit, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot l’obra que ha estat cedida per J. Asen sio.  

 Museu dels  Acceptar en concepte de dipòsit, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que han estat cedides per I.  Cambras  

 Museu dels  Acceptar en concepte de donació, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que han estat cedides per G.  Rebugent  

 Museu dels  Acceptar en concepte de dipòsit, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que han estat cedides per la  família  
  Hostench Artigas.  

 Museu dels  Acceptar en concepte de dipòsit, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que   han estat cedides per R. Termes  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, programa "Sol·licitud de concessió de  
 subvencions per a actuacions en suport de l'esport ciutadà  
 corresponents als programa C; presentar a l’esmenta da  
 convocatòria el projecte Suport a l’Esport Ciutadà:   

Programa C5 Suport al Club Patinatge Artístic Olot i Programa  
C/ - Nadem  

 Festes  Donar compte de la resolució del regidor de Joventu t,  
 Esports i Festes, per la que s’adjudiquen les barra ques de  
 les Festes del Tura 2007 i el servei de neteja de g ots  
 reciclables  

 Compres  Urgència. Adquirir de l’empresa Frainkin Alquiler d e  
 vehículos SA amb destí a la Policia Municipal i  mi tjançant  
  rènting, un vehicle  marca Nissan model Cabstar  

 Intervenció  Urgència. Acceptar la subvenció atorgada per l'Agèn cia  
 Catalana de l'Aigua, amb destinació a Despeses deri vades de  
  l'adopció d'iniciatives relacionades amb l'estalvi  en el  
 consum d'aigua i amb l'aprofitament de recursos no  
 potables. -Estalvi en el consum de l'aigua-.  


