
 Data Acord:  28/05/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Estimar parcialment les al·legacions presentades pe r la  
 Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Cataluny a, en el  
 següent sentit:  
 a) Acceptar les al·legacions en relació a la revisi ó de preus  
  i la inclusió com a criteri de valoració la relaci ó de les  
 obres executades en els darrers 5 anys.  
 b) Desestimar les referents a altres millores i a l a relació  
 d’equips i maquinària i del delegat d’obra pels mot ius que es  
  contenen en els informes adjunts.  
 I aprovar definitivament el Plec Clàusules administ ratives  
 particulars amb les modificacions  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Pere Boada Comas SL els t reballs   
 de construcció d'un pas elevat al C/ Jaume II  amb la  
 cantonada del Mossén Jacint Verdaguer, consistents en:  
 construcció del pas elevat, reforç del drenatge amb   
 col·locació nous embornals i adaptació del gual exi stent i  
 senyalització vertical.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Girmica SL  les obres de man teniment  
 de la plaça  Mercat, d’acord amb la memòria valorad a  
 redactada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovad a per la  
 Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 /02/08  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Asidek, 3 actualitzacions des  
 d'Auitodesk Map 2007 a Autocad Map 2009  i 3 autode sk  
 subscripció 'Autocad Map'  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Sistemes CAD Girona SL el s treballs  
  de:  
 -3 actualitzacions des d'Autocad LT 2007 a Autocad LT 2009  
 -3 Autodesk suscription Autocad LT  
 -1 curs 20 hores formació Autocad i Map a Olot  
 -instal·lació de productes CAD  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Aj untament  
 per a la donació i cessió de drets  del fons cinematogràfic  
 de J.Daudí Mercedes.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Magda Disseny SL els treba lls de  
 disseny gràfic i maquetació del cinquè número de la   
 col·lecció 'Fons i col·leccionisme de l'Arxiu d'Ima tges  
 d'Olot'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Aubert Imprimeix SL els t reballs  
 d'impressió del cinquè número de la col·lecció 'Fon s i  
 Col·leccions de l'Arxiu d'Imatges Olot', consistent s en una  
 tirada de 500 llibres.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Merlolot SL el lloguer d’ una grua  
 per efectuar treballs de reparació, soldadura i net eja de les  
 canals del teulat del pati de l'Hospici.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Mecànica Industrial de Ol ot SL els  
 treballs de reparació, soldadura i neteja de les ca nals del  
 teulat del pati de l'edifici Hospici  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Bramon Sitjà Bassols Assoc iats SL la  
 redacció de l'estudi de seguretat i salut de les ob res  
 d'ampliació del Teatre Principal. Fase 2  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Estanys Blaus SL la renov ació de  
 servidors i configuracions de seguretat a la xarxa  
 informàtica d’aquest Ajuntament i dels organismes a utònoms,   
 d’acord amb els pressupostos núm. OV/26971- OV/2697 2i,  
 OV26975 



 Contractació  Contractar amb  l’empresa Intergraph España SA la r enovació  
 servidors i configuracions de seguretat a la xarxa  
 informàtica d’aquest Ajuntament i dels Organismes A utònoms  
 d’acord amb el seu pressupost núm. LP313/08-1 que f igura com  
 a annex a l’expedient.  

 Contractació  Aprovar el plec de clàusules administratives que re giran la  
 contractació, mitjançant procediment negociat sense   
 publicitat,  de les obres del projecte  d’adequació  del local  
 en planta baixa per al Grup d’Esplai El Garbuix  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Santa & Cole el subminist rament  
 dels bancs que es detallen a continuació, amb destí  a la  
 plaça Dr. Fàbregas:  
 -5 bancs model Moon sense respatller  
 -3 bancs model Moon amb respatller  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la factura n.02/08 de Promocions Olot Jove SLU  
 corresponent a les obres d’urbanització dels carrer s Amer i  
 Besalú.     
 Aprovar la certificació n.7 de L. Batalla Sau corre sponent  
 a les obres d’urbanització llar infants Les Fonts  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a Ajuts a ajuntaments de més de 5000 hab itants per  
 a la millora de xarxes corporatives municipals -Amp liació de  
 la xarxa corporativa municipal a les noves oficines  de l'OAC  
 i Infraestructures  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a Despeses de sosteniment d'ensenyament  
 universitaris per l'anualitat 2008 -UNED  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Col·lectiu Cinema Inde pendent de  
 la Garrotxa  

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

 Urbanisme  Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut dins e l programa  
 de concessió de subvencions als Ajuntaments per a c obrir  
 despeses en obres de competència municipal, per a f inançar  
 part del projecte d’adequació de l’aula de piano de  l’Escola  
 Municipal de Música situada a l’Avinguda Anselm Cla vé d’Olot.  

 Urbanisme  Aprovar la Memòria valorada pati-claustre. Tram 1: suport  
 cortinatges. Tram 2: reposició acabats parets a l’e difici  
 Hospici al l carrer Hospici d’aquesta ciutat, redac tat pels  
 serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Aprovar el conveni d’autorització per col·locar una  tanca de  
 protecció entre el mur que llinda amb la finca del carrer  
 Sant Rafael 2 i el Teatre Principal.  

 Urbanisme  Aprovar un conveni d’autorització per col·locar un punt de  
 llum provisional a la plaça Palau  

 Urbanisme  Donar compte de la sentència declarada ferma en el recurs  
 contenciós administratiu 351/2004 contra aprovació definitiva  
 del POUM  

 Urbanisme  Donar compte de la sentència declarada ferma en el recurs  
 contenciós administratiu 352/2004 contra aprovació definitiva  
 del POUM.  

 Urbanisme  Donar compte de la sentència declarada ferma en el recurs  
 contenciós administratiu 59/2005 contra denegació a provació  
 de llicència d’obres a Batet.  

 Urbanisme  Donar compte de la sentència declarada ferma en el recurs  
 contenciós administratiu 93/2007 contra resolució  
 expropiatòria.  



 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior en edific i  
 plurifamiliar (amb augment d'habitatges de 2 a 4) s ituada al  
 carrer Bisbe Serra, 73  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de planta per a habitatge  
 situat al carrer Lleida, 13  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a enderroc edificació i cons trucció  
 d'edifici plurifamiliar entremitgeres de 5 habitatg es i local  
 al carrer Sant Rafel, 6  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma d'estructura de co berta en  
 habitatge unifamiliar entre mitgeres situada al car rer Sant  
 Miquel, 30  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació de tanca al c arrer  
 Frederic Soler Pitarra, 26  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d el  
 passatge i l’espai lliure interior d’illa a la Rond a Fluvià  
 Est, redactat pels serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Acceptar les obres d’urbanització del Polígon d’Act uació  
 03.03 IES Montsacopa executades en compliment del P rojecte  
 d’urbanització aprovat definitivament en data 14/12 /05   

 Urbanisme  Aprovar el Projecte de conservació de paviments de calçada de  
 les vies públiques any 2008 2 fase redactat pels se rveis  
 tècnics municipals.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental per a l'obertura d'una  
 indústria de manipulats de cartó al carrer França, 13  

 Museu Acceptar una donació amb destí al Museu Comarcal de  la  
Garrotxa   

 Cultura / ICCO  Denegar la subvenció demanada per Associació de Veï ns i  
 Propietaris del Nucli Antic. Ja rebrà ajuda de l’Aj untament  
 d’Olot des d’altres convocatòries específiques per les  
 associacions de veïns  

 Cultura / ICCO  Denegar la subvenció demanada per l’AA.VV Sant Ferr iol. Ja  
 rebrà ajuda de l’Ajuntament d’Olot des d’altres con vocatòries  
  específiques per les associacions de veïns.  

 Cultura / ICCO  Denegar la subvenció demanada per l’Associació Mult icultural  
 de la Garrotxa Dar Salam. Ja rebrà ajuda de l’Ajunt ament  
 d’Olot des d’altres convocatòries.  

 Cultura / ICCO  Denegar la subvenció demanada per l’Associació per a la  
 Promoció d’Espectacles de Carrer PIM, PAM, PUM...FO C.  
 L’entitat demana per correfocs i espectacles de car rer de gran  
 format i aquestes subvencions van destinades a dona r ajuts a  
 activitats concretes i no de forma genèrica i fora d’Olot.  
 Si l’ajuntament decideix contractar l’entitat per t al que  
 faci un correfoc, es pagarà la contractació.  

 Intervenció  Urgència. Que s’avanci a l’UNED, la quantitat corre sponent a  
 part de la subvenció atorgada per la Diputació de G irona  
 corresponent al 50% del cost estimat per l’exercici  2008  


