
 Data Acord:  04/06/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Aprovar el plec de clàusules administratives que re giran la  
 contractació, mitjançant procediment negociat sense   
 publicitat, de les obres del projecte de conservaci ó dels  
 paviments de calçada les vies públiques any 2008. F ase 2.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Construccions Tubert SL  les  obres del  
  projecte d'adequació de l'aula de piano de l'Escol a  
 Municipal de Música; d'acord amb el projecte redact at per  
 Serveis Tècnics Municipals, aprovat per: la Junta d e Govern  
 Local en data: 30/04/2008  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  SGS Tecnos SA els treball s de  
 coordinació de seguretat i salut de les obres del p rojecte  
 d'urbanització de la Ronda Les Fonts, tram des de l a  
 carretera de Santa Pau a l'avinguda Verge de Montse rrat'  
 (obra PUOSC 2007/566)  

 Contractació  Contractar amb SOREA,SA  les obres de modificació x arxa  
 d'aigua potable a la zona de l'Arxiu Comarcal (C/Ro ser),  
 segons el pressupost núm. 08001140.  

 Contractació  Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern d el dia  
 9/04/08 relatiu a la contractació a SOREA,SA  del  
 subministrament i col·locació de cinc  hidrants, en  el sentit  
  que un dels hidrants a instal·lar a la  plaça Bosc  de Tosca  
 s’instal·larà  a la Llar d’infants les Fonts.  

 Compres  Adquirir de l’empresa  Kops Española SA una màquina  per  
 plegar i encolar impresos 'auto-sobre' amb destí a les àrees  
 d'ingressos  i Recaptació.  

 Compres  Adquirir de l’empresa Mabyc SA els comandaments que  es  
 relacionen a continuació,  per a l'accés a l'aparca ment  
 soterrani del C/ Lorenzana, núm. 18 (Estació d'Auto busos)  
 segons:  
 -12 u. 'emisores radiomando master code 3 canals'   
 -35 u. 'emisores radiomando master code 1 canal'  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre aquest  
 Ajuntament i l’Institut de Promoció de la Ciutat pe r la  
 realització del servei de telecentre a la Ciutat d’ Olot .  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 de Montolivet Instal·la cions SL  
 corresponent a les obres d’acabats edifici annex a  
 l'Ajuntament ampliació dependències municipals  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Montolivet  
  Instal·lacions SL corresponent a les obres d’acaba ts edifici  
  annex a l’Ajuntament a la Caixa Penedès  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Creu Roja  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consorci SIGMA  

 Intervenció  Concedir un ajut ajut econòmic al Consorci de Benes tar Social  
  de la Garrotxa  

 Personal  Aprovar les bases que han de regir la provisió pel sistema de  
  concurs oposició, en torn restringit, promoció int erna,  
 d’una plaça de caporal de Policia Local d’Olot, gru p C2,  
 vacant a la plantilla de personal d’aquesta Corpora ció, i  
 aprovar la convocatòria del concurs oposició.  

 Personal  Aprovar les bases que han de regir la provisió pel sistema de  
  concurs oposició lliure, de tres places d’agent de  Policia  
 Municipal, grup C2, vacants a la plantilla de perso nal  
 d’aquesta Corporació, i aprovar la convocatòria del  Concurs  
 oposició lliure.  



 Personal  Aprovar les bases que han de regir la provisió pel sistema de  
  concurs oposició, en torn restringit, promoció int erna,  
 d’una plaça d’administratiu/iva, grup C1, vacant a la  
 plantilla de personal d’aquesta Corporació, adscrit a a l’Àrea  
  de Joventut i Esports, i aprovar la convocatòria.  

 Personal  Concedir una beca per a la realització dels treball s de  
 digitalització, documentació i conservació del fons  d’imatges  
  de l’Arxiu d’Imatges d’Olot (AIO), sota el suport tècnic  
 dels membres de l’Arxiu Municipal, amb efectes econ òmics i  
 administratius del dia 1/06/08 i fins al 30/10/08.  

 Llocs públics  Procedir a la baixa definitiva del mercat setmanal del  
 dilluns de la ciutat d’Olot de la parada MD0113, am b efectes  
 econòmics i administratius el passat dia 1/03/088  

 Llocs públics  Procedir a la baixa definitiva del mercat setmanal del  
 dilluns de la ciutat d’Olot de de la parada MD0099,  amb  
 efectes econòmics i administratius el passat dia 31 /03/08  

 Llocs públics  Procedir a la baixa definitiva del mercat setmanal del  
 dilluns de la ciutat d’Olot de la parada MD00081, a mb efectes  
  econòmics i administratius el passat dia 1/02/08, per motius  
  de tancament.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació v oluntària  
 formalitzat en escriptura pública del Polígon d’Act uació  
 06.05 a la carretera de la Deu redactat El·líptic,  
 Arquitectura SL, Xavier Juvanteny Reixach, d’acord amb  
 l’informe emès pels serveis tècnics municipals de d ata  
 2/02/08  

 Urbanisme  Aprovació expedient d’expropiació forçosa d’un terr eny situat  
  a la gredera al sector Montsacopa  

 Urbanisme  Aprovar el conveni per a l’execució de l’obra urban itzadora  
 de la rotonda de la carretera de Riudaura d’acord a mb  
 l’informe emès pels serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Aprovar el conveni d’autorització de col·locació de  grua en  
 terrenys propietat del Casino Olotí al passeig de B lay número  
  6.  

 Urbanisme  Donar compte de la sentència declarada ferma en el recurs  
 contenciós administratiu  493/04 interposat contra  
 l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbaníst ica  
 municipal (POUM).  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforç del forjat de la sa gristia  
 capella de San Ferriol, situada al carrer Sant Ferr iol, 52  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a 1a fase obres d'adequació de nau:  
 enderroc parcial i reconstrucció de façana a l'avin guda  
 Antoni Gaudí, 5  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma de local per desti nar-lo a  
 oficina bancària situada a l'avinguda Girona, 16  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a segona fase construcció d' habitatge  
 unifamiliar aïllat situat al carrer Garbí, 4  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a 1a fase d'instal·lació de mòdul  
 provisional al CEIP el Morrot (moviment de terres, fonaments  
 i infraestructura d'un 4t mòdul), situat al carrer Lope de  
 Vega, 24  

 Urbanisme  Acceptar les obres d’urbanització del Pla parcial d e la Faja  
 en compliment del Projecte d’urbanització aprovat  
 definitivament per la Junta de Govern Local en sess ió  
 celebrada el 31/07/02 amb l’informe dels serveis tè cnics  
 municipals que s’adjunta  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental per a l'adequació  d'un  
 taller de reparació d'automòbils -planxa i pintura-  ubicat a  
 l'avinguda Alba Rosa, 39  



 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental per a l'adequació  d'un  
 taller de reparació d'automòbils -planxa i pintura-  ubicat al  
  c/Ramon Berenguer, 11  

 Benestar Social  Sol·licitar a la Diputació de Girona l’adhesió de  
 l’Ajuntament d’Olot al conveni per a la implantació  d’un  
 Programa de Teleassistència Domiciliària.  

 Cultura / ICCO  Urgència. Vista la convocatòria de subvencions de l a  
 Generalitat de Catalunya, Direcció General del Patr imoni  
 Cultural, Departament de Cultura, Programa "subvenc ió per a  
 l'execució d'obres de restauració i conservació d'i mmobles de  
  notable valor cultural -anys 2008-2009- presentar a  
 l’esmentada convocatoria el projecte Construcció es cala Museu  
  Comarcal de la Garrotxa  


