
 Data Acord:  19/12/2007  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb DTI Solar Control SL els treballs de   
 subministrament i instal·lació de làmines de làmine s de  
 control solar i rebut tèrmic 'solar-cherk' l  en 11  finestres  
  del Museu Comarcal de la Garrotxa  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Electricitat Albert Fajula  SL els  
 treballs de subministrament i instal·lació de la  
 il·luminació de la sala d'exposicions de  l'espai J ove  
 'Núria' consistent en:  
 -instal·lació 4 focus halogenur mètal·lic de 150 W  
 -instal·lació guia electrificada 16 m. amb 16 proje ctors de  
 50 W 
 -instal·lació 3 focus halògens a l’escenari  

 Contractació  Acceptar l’autorització per utilitzar la pel·licula   
 (corresponent a la bobina núm. 13 del fons cinemato gràfic  
 Jaume Daudí  traspassat a l’AIO) dedicada a la fami lia de  
 l’artista olotí Ignasi Buxó Gou, per  a la seva rep roducció,  
  distribució, comunicació i transformació.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Tecnologías de la Document ación els  
 treballs de digitalització del fons del Sr.  Joan A ntoni  
 Satorre Tomàs, de l'Arxiu d'Imatges d'Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Florenci Cos SL els trebal ls de  
 neteja i desinfecció instal·lacions municipals amb risc per a  
  la legionel·la, dels següents edificis: CEIP Malag rida, CEIP  
  Escola Llar, Pavelló Municipal d’Esports, Piscina Municipal,  
  Pavelló Firal, CEIP Volcà Bisaroques, CEIP Pla de Dalt, CEIP  
  Sant Roc, Llar d’Infants Les Fonts, Espai Jove Núr ia,  
 Brigada Municipal, Llar d’Infants Sant Miquel, Esta di  
 d’Atletisme, Casal Social d’Andalusia, SIGMA, Casal  Social  
 Bonavista, Policia  Municipal.  

 Contractació  Adjudicar a l’arquitecte Simó Roca Asperó els treba lls  
 relatius a  la redacció del projecte bàsic i execut iu de  
 construcció mòdul vestidors i serveis a Batet (Can Frontana),  
   així com l’estudi bàsic de seguretat i salut.  

 Contractació  Contractar amb l’arquitecte Simó Roca Asperó els tr eballs de  
 direcció d'obra del projecte: mòduls vestidors i se rveis de  
 Batet (Can Frontana).  

 Contractació  Contractar amb l’arquitecte tècnic Jaume Aumatell C olom els  
 treballs de direcció d'obra, control de qualitat de ls  
 materials i coordinació de seguretat i salut de les  obres de  
 construcció  mòdul vestidors i serveis a Batet (Can  Frontana)  

 Contractació  Contractar amb l’arquitecte Simó Roca Asperó els tr eballs de  
 direcció de l'obra núm. 567/2007 del PUOSC 2007 amb  títol  
 'acabats de l'edifici annex a l'Ajuntament: ampliac ió de les  
 dependències municipals'.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Plana Hurtós Enginyers SL el s treballs  
  relatius a:  
 -redacció del projecte d’instal·lacions:electricita t,  
 contraincendis i robatori  del primer pis de l’edif ici Torre  
 Castanys  
 -direcció de les obres d’instal·lacions de la plant a primera  
 Torre Castanys  
 -legalització de la instal·lació elèctrica de la pl anta  
 primera Torre Castanys.  

 Contractació  Modificar  el contracte de consultoria i assistènci a tècnica  
 per la redacció del projecte del nou Pavelló d'Espo rts  
 Municipal, pista de patinatge i barra de serveis su bscrit amb  
  l’empresa Baena Casamor Arquitectes BCQ SL  

 Compres  Adquirir de  l’empresa Bioacustic, control de plagu es d'aus,  



 300 metres de punxes anticoloms i 15 m. tub s de po liuretà   
 per tal d'instal·lar-los a diversos edificis.  

 Compres  Adquirir de l’empresa  Cuentagotas SL  600 kits d'e stalvi  
 d'aigua   i 1000 bosses per a cisterna  

 Promoció  Aprovar l’increment de tarifes urbanes de taxi per a l’any  
 2008, presentada pel col·lectiu de taxistes d’Olot  

 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.3 de Luis Batalla Sau corresponent a les obres  
 d’urbanització nova llar d'infants les Fonts    
 - n.1 d’Interios Cat SL corresponent a l’enderroc d e  
 l'edifici del carrer Mirador, 11   
 - n.1 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres d’adaptació edifici carrer Castellà Llovera, 1  
 - n.2 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres d’adaptació parcial edifici carrer Castellà L loverà, 3  
 Centre Salut Mental Infantil i Juvenil  
 - n.1 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obr es de  
 reforma accés CEIP Volcà Bisaroques  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.166 d’Inst al·lacions  
  Montolivet SL corresponent als treballs d’adequaci ó pavelló  
 firal per pista de patinatge artístic a la Caixa Pe nedès  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Consorci Adminis tració  
 Oberta Electrònica de Catalunya, amb destinació a S ubvencions  
  per millorar la gestió interna i la prestació de s erveis  
 als ciutadans, mitjançant la utilització de les tec nologies  
 de la informació i comunicació 2007 -Millora del si stema de  
 suport a la OIAC  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat, Dep t.  
 Cultura, concessió de subvencions a entitats locals  que  
 programin activitats culturals relacionades amb la cultura  
 popular i tradicional durant l'any 2007, Festes del  Tura 2007  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a fons subvenció 2004-2007 destinat al p rojecte de  
  la Llar d'infants Les Fonts i a conservació pavime nts 2007  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Veïns d e Sant Roc  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Ganzaia Federació d'ent itats  
 d'educació lleure de les comarques gironines  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre d'Esplai El Car me 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupament Escolta No stra Dona  
 del Tura  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre Excursionista O lot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Veïns Piso s  
 Casadellà  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consell Esportiu de la  Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Fundació Oncolliga G irona  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Comerci ants  
 d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Junta Veïnal de Bate t  

 Intervenció  Aprovar ratificació aprovació modificacions  

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



 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana que  
  correspon de l’expedient núm. PLL-2007-800069 al P LL-2007-  
 800083 (ambdós inclosos)  

 Ingressos  Aprovar la proposta de baixes/devolucions ES07AN01i  aprovar  
 les liquidacions ESL-2007-800017 a la ESL-2007-8000 82,  
 corresponents a les altes annex 1/2007 del padró de  taxa  
 escombraries particulars exercici 2007  

 Recaptació  Aprovar la relació de baixes presentades pel servei  de  
 recaptació del Consell Comarcal de la Garrotxa  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’execució i amplia ció del  
 Teatre Principal d’Olot, d’acord amb l’informe emès  pels  
 serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte de millores terrassa, soterrani  i  
 complements de la Piscina Municipal a l’avinguda Sa nt Jordi,  
 redactat pels serveis tècnics municipals  

 Urbanisme  Iniciar expedient d’expropiació forçosa de la super fície de  
 terreny afectat com a vialitat pel vigent Pla d’ord enació  
 urbanística municipal i projecte d’urbanització de la Ronda  
 les Fonts, i la relació de béns i drets afectats pe r  
 l’obertura  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la substitució del sistema d’ac tuació de  
 reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsic a pel de  
 cooperació en el Polígon d’Actuació P.A. 09.02. Car retera de  
 Santa Pau i sotmetre el present acord a informació pública  
 per un termini d’un mes  

 Urbanisme  Aprovació i actualització dels coeficients per a va loració  
 d’obres a efectes de la liquidació de drets de llic ències any  
  2008.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació de tanca de p edra i  
 part en vegetal al Mas Molí de les Fonts, 1  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma i rehabilitació  
 d'habitatge en edifici plurifamiliar (amb reducció del nombre  
  d'habitatges de 6 a 5) al carrer Bolós, 27  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reparació d'estructura en habitatge  
 plurifamiliar entremitgeres al carrer Francesc Mont salvatge,  
 26  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de centre de  
 transformació elèctrica a l'avinguda Alba Rosa, 22  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta baixa  
 per oficina de serveis de neteja situada a la carre tera la  
 Canya, 47, B  

 Llicència d'obres  Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern de  data 21/11/07  
 pel qual es concedia permís per modificació de la l licència  
 d’obres per la construcció de dos edificis plurifa miliars de  

131 habitatges, 2 locals comercials i aparcaments a l Camí de les  
Bruixes, 17-19-21-23, en el sentit d’afegir al mate ix, la condició 
particular que l’arquitecte estableix en el seu inf orme tècnic de 
data 6/11/07  

 Llicència d'obres  Denegar la llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 5 habitatges i 5 pl aces  
 d'aparcament situat a l'avinguda Joan de Cabirol, 7  

 Llicència d'obres  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès per  
  l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud  de  
 llicència d’obres de reforma i ampliació d'habitatg e  
 unifamiliar aïllat, situat al Mas Gabatx  

 IME / Ensenyament  Donar suport a l’IES Montsacopa en la seva sol·lici tud als  
 Serveis Territorials d’Educació, per impartir els c icles de  
 la família "Serveis Socioculturals i a la Comunitat ", i en  
 concret, els cicles: Atenció Sociosanitària, de gra u mitjà; i  



  Educació Infantil i Integració Social, de grau sup erior.  

Contractació  URGÈNCIA. Sol·licitar la inclusió del Municipi d’Ol ot en el  
 Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012 p er a les  
 obres que es detallen a continuació:  
 - Urbanització Passeig Bisbe Ramon Guillamet  
 - Col·lector Sanejament Malatosquer-Puig Roig  
 - Intervenció Integral del Nucli Antic d’Olot: Oper ació  
 D:Passeig Muralla i Plaça Palau  
 - Condicionament i millora Camins Veïnals Batet  
 - Xarxa sanejament i pavimentació vorera Oest Av. R eis  
 Catòlics (entre C/Josep Ayats i pont de la ceràmica )  
 - Condicionament i millora Camins i infraestructrue s de  
 Serveis  al sector dePujou. Fase  2  
 - Vestidors Estadi Municipal d’Atletisme  
 - Reforma passeig St.Roc (entre C/Bombers  i C/ Con cepció  
 Carreras)  

 Contractació  URGÈNCIA. Prorrogar pel termini d’un any amb efecte s del dia  
 20/12/07, la concessió per a la utilització i explo tació d’un  
  bar ubicat al Casal dels Volcans  

 Contractació  URGÈNCIA. Contractar amb  l’empresa Antoni Villarej o  
 M.R.Palomé SC  els treballs d’ampliació  i restituc ió de 34  
 punts de suport coordenades UTM de la Xarxa Local.  

 Contractació  URGÈNCIA.  Contractar amb Gironès-Bartrina SLL els treballs  
d'aixecament en planimetria i altimetria per tal d' enquadrar 
diversos finals d'obra subministrats a l'Ajuntament  d'Olot,  
a la cartografia existents  

 Contractació  URGÈNCIA. Aprovar el conveni de col·laboració entre  el Servei  
 d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball de la  
 Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per  finançar  
 accions complementàries a la Llei 2/2004, de 4 de j uny, de  
 millora de barris, àrees urbanes i viles que requer eixen una  
 atenció especial, en l’àmbit del projecte Treball a ls barris  

 Contractació  URGÈNCIA. Contractar amb l’empresa La Caraba -Serve is a la  
 Cultura- els treballs de subministrament i instal·l ació de 10  
  focus amb destí a la casa Trincheria  

 Contractació  URGÈNCIA.  Contractar amb l’empresa Construccions M eroca SL  
 les obres de reparació de la plaça de Can Joanetes (causats  
 per l’accés d’un vehicle a l’esmentada plaça el dia   
 21/11/07).  

 Contractació  URGÈNCIA. Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas  SL els  
 treballs de clavegueram relatius a la construcció d e 150  
 embornals amb marc i reixa abatible a la zona dels barris de  
 Sant Miquel- les Tries, segons el plànol que figura  com a  
 annex a l’expedient.  

 Contractació  URGÈNCIA. Contractar amb  l’empresa Mobles Soler SL  els  
 treballs complementaris de construcció dels armaris   per a  
 horts al sector del Parc Nou, relatius a muntatge d els mòduls  
 i d’altres  a les  casetes per a horts de la zona S ant Roc-  
 Tussols.  

 Recaptació  URGÈNCIA. Aprovació liquidació al servei de recapta ció del  
 Consell Comarcal de la Garrotxa, procediment de cob rament  
 deutes tributaris i no tributaris de deutors a la H isenda  
 municipal, amb domicili a la comarca  

 Personal  URGÈNCIA. Aprovar el pagament a Fundació Escola Emp resa per  
 les pràctiques d'alumnes de l'IES-SEP La Garrotxa, durant els  
  mesos d'octubre i desembre de 2007  


