
 Data Acord:  30/04/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Prendre acord relatiu a  la concessió de zones blav es  
 adjudicada a la UTE Rubau-Tarrés,SA- Dester Invets, SL en el  
 sentit de  modificar la  ubicació de diverses place s de  
 parquímetres , segons:  
  
 1er.- Eliminar les places de zona blava següents:  
       -  3 al C/Bolós- Casal Marià  
       -81 al pàrquing Casal Marià  
       -10 C/Joaqui Vayreda (tram entre C/Mulleras i   
 C/Secretari Daunis)  
  
 2on.- Crear les places de zona blava  següents:  
          -  5 al C/ Pare Roca (ampliació dreta)  
          -  6 al C/ Pare Roca (ampliacio esquerra)  
          -  6 al C/ Pare Roca (davant Caixa Penedés )  
          -  6 al C/ Pere Lloses  
          -21 a l’avinguda Reis Catòlics  
          -  7 a l’av. Sant Joan Abadesses (ampliaci ó  
 esquerra)  
          -10 a l’av. Sant Joan Abadesses (ampliaicó  dreta)  
          -10 a l’av. Sant Joan Abadesses (davant fa rmàcia  
 Rispau)  
          -10 al carrer Sabina Sureda.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Grupo MGO SA els treballs de  
 coordinació de seguretat i salut de les obres del p rojecte  
 d'urbanització del passatge i espai lliure Sector R onda  
 Fluvià. Fase 1  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Grupo MGO SA  els treballs  de  
 coordinació de seguretat i salut de les obres del p rojecte  
 d'urbanització del passatge i espai lliure Sector R onda  
 Fluvià. Fase 3  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Construccions Meroca SL les obres  del  
  projecte d'urbanització passatge i espai lliure in terior  
 d'illa -Sector Ronda Fluvià Est. Fase 3  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Ingenieria de Tráfico SL INTRA  la  
  redacció d’un estudi  de trànsit a Olot, per avalu ar  
 l’impacte de  l'entrada en servei del túnel de Brac ons abans  
 de l’entrada en servei de la Ronda d’Olot  

 Contractació  Contractar amb Joaquim Vayreda Casadevall els treba lls  
 relatius a la redaccció del projecte d'urbanització  del  
 carrer Verge de Núria, entre la carretera de Riudau ra i el  
 carrer Santa Sabina, així com la direcció d'obra.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Bassols Energia SA  les ob res de  
 modificació de la xarxa subterrània del C.T. 386 En ric  
 Granados, d’acord amb el seu pressupost núm. 2008/0 048/1 que  
 figura com a annex a l’expedient.  

 Contractació  Prorrogar per un període de dos anys, a comptar des  del dia  
 1/06/08, la concessió per a la utilització i explot ació d’un  
 bar-restaurant ubicat a la piscina municipal d’Olot  i del  
 servei de bar, neteja, manteniment i porteria del l ocal de  
 Joventut ubicat a l’edifici de l’antic Cinema Núria  

 Contractació  Declarar deserta la subhasta pública per a la venda  d’un  
 camió grua de la Policia Municipal  

 Via Pública  Atorgar la credencial professional de taxi que habi lita per  
 optar a la titularitat d’una llicència municipal de  taxi a la  
  ciutat d’Olot i per prestar el servei de taxi a la  nostra  
 ciutat  

 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar la concess ió per a  
 la gestió i explotació del bar ubicat al Casal dels  Volcans a  



  l’empresa Rocanegra SC  

 Organització  Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 31/03/08  en què es  
  resol sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per  
  import de 100.000 euros, pel desenvolupament de po rtal de  
 serveis electrònics al ciutadà conjuntament amb els   
 ajuntaments de Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Ros es, Olot i  
  Lloret de Mar, així com l’aprovació del conveni  d e  
 col·laboració amb els esmentats ajuntaments  

 Compres  Adquirir de l’empresa  Entorn Urbà SL l’adquisició dels jocs  
 infantils amb destí a diversos parcs de la Ciutat  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Patí Hòquei Olot  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions EVL-2008-800042 a EVL-2008 -800121,  
 corresponents a altes del padró de taxa d’entrada d e  
 vehicles, exercici 2007, i aprovar la proposta de d evolució  
 07EVL1 

 Ingressos  Aprovar el padró de l’Impost sobre béns immobles ur bans,  
 exercici 2008  

 Ingressos  Aprovar el padró de l’Impost sobre béns immobles rú stics,  
 exercici 2008  

 Personal  Pagament a la Fundació Escola Empresa per les pràct iques dels  
  alumnes de l'IES-SEP La Garrotxa- pagament import conveni  
 mes de desembre de 2007 i mes de febrer de 2008  

 Personal  Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntame nt d’Olot  
 per l’any 2008 amb la creació del lloc de treball d e  
 Sotsinspector, grup C1, de l’escala d’administració  especial,  
  subescala de serveis especials classe policia loca l, per tal  
  d’exercir entre d’altres les funcions de comandame nt de la  
 policia local; catalogació com a amortitzar la plaç a  
 d’Inspector de l’escala d’administració especial, s ubescala  
 de serveis especials, classe policia local.  

 Arxiu  Aprovar les condicions, requisits i desenvolupament  de les  
 estades en pràctiques dels alumnes de batxillerat a  l’Arxiu  
 Municipal d’Olot,  

 Promoció  Vista la convocatoria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Institut Català de les Dones, dins el pr ograma  
 "subvencions per finançar les despeses derivades de   
 l'elaboració, implementació o desenvolupament de po lítiques  
 de dones", sol·licitar una subvenció per dur a term e el Pla  
 d’Igualtat  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte d’adequació local en planta per  a grup  
 d’esplai diari El Garbuix, redactat pels serveis tè cnics  
 municipals.  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte d’adequació aula de piano (P2P)  a  
 l’avinguda Anselm Clavé redactat pels serveis tècni cs  
 municipals  

 Urbanisme  Comparèixer durant el tràmit de consulta als ajunta ments, en  
 el procediment de formulació dels Plans directors u rbanístics  
  per a la delimitació i ordenació de les Àrees resi dencials  
 estratègiques per al quadrienni 2008-2011, segons e ls àmbits  
 delimitats en el document aprovat d’Objectius i pro pòsits  
 generals. Donar conformitat a la inclusió en el ref erit Pla  
 director del sector Mas Bosser com a àrea estratègi ca  
 residencial tenint en compte els diferents punts es mentats en  
  l’informe emès per la Cap d’Àrea d’urbanisme  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a millores en 1 habitatge us at d'un  
 edifici plurifamiliar situat al carrer Serra i Gine sta, 1,  



 3r, 2a  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització adequació loc al en  
 planta baixa d'edifici plurifamiliar situat al carr er Madrid,  
  4, B, 2a  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació de projecte pe r  
 ampliació d'habitatge unifamiliar situat al carrer Fajol, 47  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Vicen ç Soler  
 Jorba, 21  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte per c onstrucció  
  de paret de tanca en edificació entre mitgeres al camí de la  
  Teuleria, 45  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a enderroc d'edifici industr ial situat  
  al carrer Josep Soler, 1  

 Llicència d'obres  Atorgament de llicència municipal d'activitats per a  
 l'obertura d'una clínica dental al carrer Sabina Su reda, 6  

 Llicència d'obres  Atorgament de llicència ambiental per a la instal·l ació d'un  
 taller de planxa i pintura al carrer França, 128  

 Llicència d'obres  Atorgament de llicència municipal d'activitats per a  
 l'obertura d'un bar al carrer Mestre Moner, 12, bai xos  

 IME / Ensenyament  Aprovar els resultats del procés selectiu adreçat a  les  
 famílies d'alumnes de centres educatius sufragats a mb fons  
 públics, per a la participació en activitats extrae scolars,  
 en el marc del programa de subvencions de la Genera litat de  
 Catalunya, convocat per l'ordre EDU/332/2007, de 18  de  
 setembre .  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a Cantabile Cor de Cambra  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Orfeó Popular Olotí  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a Aules de Difusió Cultur al de la  
 Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a la Coral Croscat  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a Xerrics d'Olot colla ca stellera  
 de la Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Amics  
 Col·leccionistes de la Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a Estelada 2014 Plataform a Cívica  
 per la independència dels  PPCC  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Òmnium Cultural  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic al Cercle Filatèlic, Numi smàtic i  
 Col·leccionista d’Olot  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Joves G os de Sant  
  Roc  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut  econòmic a Alba Associació de don es de la  
 Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut  econòmic a l’Associació Coral Bla uet  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural O lot.DOC  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic als Amics de les Lletres  
 Garrotxines  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a Empenya’t Coordinadora Penyes de  
 la Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a la Penya Carnavalesca e ls  
 Marrinxos  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Associació d'Idees Es til  
 Literari Lliure  



 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a Ecofòrum Club de Debat de la  
 Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut  econòmic a la Penya Gats de Sant Miquel  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic al Nucli Comarcal Cal la Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut  econòmic a l’Associació Units pel  Cavall de  
  la Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Juvenil Co r Juvenil  
 Gaia d'Olot  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Amics Arts   
 Audiovisuals de la Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic als Amics Alta Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a Fent Amics Nostàlgics d els anys  
 seixanta  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic al Centre Excursionista O lot  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Associació d'Amics de l Tren  
 d'Olot  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Olotina de ls Amics  
 del Porc i el Xai  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Institut d'Estudis So cials de  
 la Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Sardanista Olot  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural R ialles  
 Olot  

 Cultura / ICCO  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Olot Fotogr afia  

 Joventut /  Aprovació dels següents convenis:  
 - Funcionament ordinari d’Esplais de la Garrotxa   
 - Funcionament ordinari de l’Agrupament Escola Nost ra Dona  
 del Tura  
 - Funcionament ordinari de la secció mainada i jove s del  
 Centre Excursionista d’Olot  

 Contractació  Urgència. Presentació d'al·legacions a l'aprovació inicial de  
  la planificació quinquenal del Pla Únic d'Obres i Serveis de  
  Catalunya 2008-2012.  


