
 Data Acord:  23/04/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb Universitat de Girona, Institut del Patrimoni  
 Cultural els treballs de seguiment arqueològic de l a Muralla  
 d'Olot entre  el carrer Valls Vells i la plaça Pala u,  per  
 tal d'efectuar  els enderrocs de diversos edificis.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Mecanica Industrial de Ol ot SL els  
  treballs de manteniment de lona del pati de l'edif ici  
 Hospici any 2008, consistents en:  
 -desmuntar catenària (estructura)  
 -muntar catenària (estructura)  
 -muntar lona  
 -desmuntar lona  
 -netejar lona  
 -desmuntar catenària per ficar-hi cintes noves i ad reçar tubs  
 verticals  
 -canviar cintes tensores i trinquets de 50mm amplad a per  
 augmentar la resistència del pes i fricció.  
 -retensatge  de les cintes i la lona quan la climat ologia es  
 adversa  
 -repassar suports i reforçar barres perimetrals, ca nviar tubs  
  laterals de l’estructura doblats pels vents.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Pere Boada Comas les obre s de  
 construcció guals per a vianants a les  voreres  de ls carrers:  
  Bisbe Vilanova, C/Anselm Clavé, Av. Catalunya; Pon t de  
 Colom; Av. Argentina; Av. Santa Coloma 'Parc Nou'; passeig de  
  Barcelona; Av. Santa Coloma- C/Colòmbia.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Construccions Meroca SL les o bres del  
 projecte d'urbanització passatge i espai lliure int erior  
 d'illa -Sector Ronda Fluvià, Est. Fase 1  

 Contractació  Augmentar en un 4,2% i amb efectes del dia 1/01/08 el preu de  
  la concessió del servei de transport públic urbà d e la  
 Ciutat d’Olot, adjudicat a l’empresa Teisa i TPO SL  UTE  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Coempco SA  els treballs relatius a  
  la construcció de l’espai on s’ha d’ubicar una pla taforma  
 elevadora a l'edifici de l'Art Cristià, seu del Mus eu dels  
 Sants  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Servieleva SL els treball s relatius  
  al subministrament i col·locació d’una plataforma   
 elevadora, amb destí a l'edifici de l'Art Cristià, seu del  
 Museu dels Sants  

 Compres  Adquirir de  la casa Indelma SA  mobiliari amb dest í a les  
 dependències d’Ingressos: 1  taula d'escriptori, 1 buc de  
 tres calaixos amb rodes  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Comercial Tècnica Olot SL els  
 treballs de subministrament i col·locació del mobil iari de  
 cuina amb destí a la Llar d'Infants Les Fonts  

 Compres  Adquirir  de la casa JP Euroser SL 48 pantalons imp ermeables  
 reflectants amb destí a la Policia Municipal  

 Compres  Adquirir de la casa  JP Euroser SL diversos element s  
 d'uniformitat de vestuari Policia Municipal  

 Compres  Adquirir de Partenon Sagres SL adquisició de 20 pol ars  i 5  
 impermeables, amb destí al personal de la Policia M unicipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Veïns X iprer i  
 les Planotes  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Motor Antic Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Veïns A ntic  



 territori històric alou St.Cristòfor les Fonts  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Federació d'Associac ions de  
 Veïns d'Olot  

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

 Recaptació  Donar compte dels comptes de recaptació per a l’exe rcici  
 2007.  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada d’adequació dels access os a  
 l’Escola Llar de les Fonts, redactat pels serveis t ècnics  
 municipals.  

 Urbanisme  Suspendre pel termini d’un any, l’atorgament de lli cències de  
  parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,  
 rehabilitació o enderrocament de construccions,  
 d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos conc rets i  
 d’altres autoritzacions municipals connexes estable rtes per  
 la legislació sectorial, dins l’àmbit del Polígon d ’actuació  
 09.01 Sant Cristòfol i el seu entorn, comprès entre   
 l’Avinguda Bisaroques, el carrer Joaquim Marsillach , el tram  
 de carrer situat entre el Pont de la Creu i la Rond a Les  
 Fonts i la zona compresa en la perllongació del riu  Fluvià  
 des del Pont de la Creu fins el Pont del Palau.  

 Urbanisme  Suspendre fins a l’entrada en vigor del Pla especia l del  
 catàleg de masies i cases rurals d’Olot sense que a quest  
 termini pugui ser superior a dos anys, l’atorgament  de  
 llicències d’ampliació i canvi d’ús d’edificacions,  dins  
 l’àmbit comprès per totes aquelles masies i cases r urals i  
 els conjunts d’edificacions amb ús residencial situ ades en el  
  sòl no urbanitzable del terme municipal d’Olot. El s límits  
 vénen definits per: a l’est pels termes municipals de Sant  
 Joan les Fonts i de Santa Pau, que conforma la Zona  de les  
 tries i l’altiplà de Batet. Al sud pels termes muni cipals de  
 Santa Pau i Les Preses que amb la Costa de Pujou i el barri  
 de Bonavista conforma la zona de La Moixina-Pla de Llacs. A  
 l’oest, el terme de la Vall d’en Bas i la Serra de la Pinya  
 delimiten la zona dels Tossols i el Pla de Dalt. I finalment  
 al nord, els termes municipals de Riudaura i de la Vall de  
 Bianya, amb la Serra de Sant Valentí, delimiten la zona de  
 Sant Andreu-Hostal del Sol i Les Feixes  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'un ascensor  en un  
 edifici plurifamiliar al carrer Clivillers, 7  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma habitatge planta 3 a i  
 coberta   situada al carrer Bellaire, 1  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge en  
 edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carr er Domènec  
  Carles, 1, 2n  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres de cons trucció de  
  paret de tanca sitauda al carrer Pere Gussinyé, 9  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge en  
 edifici plurifamiliar situat al carrer Bolós, 27, 1 r, 2a  

 Llicència d'obres   Concedir llicència per a legalització de moviment de terres,  
    situada al carrer Garbí, 30  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma de local per ofici nes  
 d'assegurances situada al passeig de Barcelona, 40  

 IME / Ensenyament  Aprovar els resultats del procés selectiu adreçat a  l'alumnat  
  de les llars d'infants municipals, per accedir a u n programa  
  de subvencions de la Generalitat de Catalunya i co ncórrer al  
  programa de subvencions.  

 Joventut /  Aprovació dels convenis amb Esplais de la Garrotxa  per a les  
  següents activitats:  
 - Campament a la zona de Sadernes   
 - Celebració del XXè aniversari del Grup d’Esplai l a Capsa  


