
 Data Acord:  12/11/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Neteges Llimpiolot SL els treballs  
 de neteja de les plantes 1a, 2a, i 3a de l'edifici Ajuntament  
  des del 10/11/08 al 31/12/08  

 Contractació  Adjudicar definitivament a Joaquim Vayreda Casadeva ll el  
 contracte de serveis dels treballs de redacció del projecte  
 bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut , est udi de  
 patologies i llicència ambiental, així com tots els  documents  
  necessaris per a les obres d’adequació i ampliació  de  
 l’edifici de La Granja com a centre de Formació Pro fessional  
 Integrat i Escola d’Adults  

 Contractació  Contractar amb Pere Boada Comas SL els treballs de  
 clavegueram consistents en la col·locació de gran e mbornals  
 de 1000x500 mm a l'avinguda Reis Catòlics -costat o est- i  
 substitució d'embornals existents pels de model Del ta-80   al  
  carrer Pou del Glaç cantonada  C/ Pere Lloses.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL els tr eballs  
 d'acabats exteriors de la Llar d'Infants Les Fonts,   
 consistents en:  
 -formació escomesa amb un embornal connectat al pou  
 - construcció de paviment de formigó en formació de  pendents  
 cap a la reixa  
 - ajudes de paleteria amb recol·locar rigoles a la nova  
 rasant, recol·locar  llums del terra i paviment dav ant  
 comptadors.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA les obre s  
 d'urbanització dels carrers Amer i Besalú, que es d etallen a  
 l’informe  del director  de l’àrea d’infraestructur a i Obra  
 Pública,  amb plena subjecció al projecte d’urbanit zació  
 redactat per Salvador Enginyeria i Gestió, SL i apr ovat per  
 la Junta de Govern del dia 10/10/07  

 Contractació  Contractar amb Salvador Enginyeria i Gestió SLU tre balls  
 redacció projecte, coordinació  de seguretat i salu t, i  
 d'altres de les obres d'urbanització dels carrers A mer i  
 Besalú  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  4 Restaura SCP els trebal ls de  
 restauració, consolidació del grup escultòric del c oronament  
 de la Font de Sant Bernat, i transport al  Museu Co marcal,  
 d’acord el seu pressupost i els informes que figure n com a  
 annex a l’expedient.  

 Contractació  Contreure  la quantitat de mil cinc-cents euros  pe r a la   
 contractació dels  treballs de reparació del  siste ma  
 elèctric  de la caseta repetidor de Batet  

 Contractació  Prorrogar el contracte subscrit entre aquest Ajunta ment i  
 Escaler SCCL de prestació del servei de promoció de  la  
 Cooperació a la Ciutat d'Olot, per un termini des d e  
 l'1/10/08 al 31/12/08  

 Contractació  Aprovar  els treballs realitzats  per les empreses que es  
 detallen  a continuació amb destí a l’estand de l’A juntament  
 d’Olot a la Fira de Sant Lluc 2008: Besora, SL, Man uel Mateu  
 Munells, Magda Disseny, SL, Fotocomposició Roger, S L 

 Contractació  Aprovar el plec de clàusules administratives que re giran la  
 contractació, mitjançant procediment negociat sense   
 publicitat, per al subministrament de les lluminàri es de la  
 campanya cel fosc.  

 Compres  Contractar amb l’empresa Besora SL els treballs de  
 subministrament i col·locació de mobiliari, consist ent en dos  
  sobre taules i 2 lleixes, amb destí al Centre d'Es plai diari  
  'El Garbuix'.  



 Compres   Contractar amb l’empresa Copiolot SL els treballs de  
 subministrament i col·locació de mobiliari d'oficin a :  
 taules, cadires, pissarres, papereres, i altres,  a mb destí  
 al centre d'esplai 'Garbuix'  

 Compres  Contractar amb l’empresa Infoself Olot SL el submin istrament  
  i instal·lació d'un ordinador de sobre taula prove ït de  
 teclat, monitor, ratolí i programari, amb destí al centre  
 d'esplai 'Garbuix'  

 Compres  Contractar amb l’empresa Inforolot SA el subministr ament  i  
 col·locació d'una impressora  amb destí al centre d 'esplai  
 'Garbuix'.  

 Compres  Contractar amb l’empresa Comercial Garestany SAL el   
 subministrament i instal·lació d'una destructora de  paper,  
 amb destí a l'àrea de Joventut  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les obres  
  d’urbanització del carrer Verge de Fàtima   
 - n.5 de Coempco SA corresponent a les obres d’ampl iació del  
 Teatre Principal   
 - n. 2 de Promotora Giro Cat SL corresponent a les obres  
 d’urbanització Ronda les Fonts tram ctra. Santa Pau  -  
 avinguda Verge de Montserrat  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.5 de Coempco SA  
  corresponent a les obres d’ampliació Teatre Princi pal, al  
 Banc de Santander  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Promotora  
 Giro Cat SL corresponent a les obres d’urbanització  Ronda les  
  Fonts, a Lico Leasing SA  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Senegal esos  

 Urbanisme  Vista la proposta d’adhesió als convenis 2009 i 201 0 de la  
 Fundació ONCE i Imserso per la cooperació  i integr ació  
 social de les persones amb discapacitat (obres  
 d’accessibilitat).  
 Vista la possibilitat que permet acollir-nos a la p roposta  
 global d’actuacions feta des dels serveis tècnics d el Consell  
  Comarcal de la Garrotxa, vist que l’Ajuntament d’O lot te  
 previst executar l’obra: "Rehabilitación y adaptaci ón de los  
 vados de las aceras de la carretera C-26 de Olot a la Canya  
 "(Tramo entre la Rodona y la rotonda de enlcace con  la  
 carretera A-26 Eix Pirinenc)",  presentar l’esmenta t projecte  
  a la convocatòria ONCE i Imserso (2009-2010), a tr avés del  
 serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa , per tal  
 de poder gaudir del suport econòmic necessari per e ndegar el  
 projecte d’inversió.  

 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), amb efectes eco nòmics i  
 administratius al dia 12/11/08 fins a l'11/11/09  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’emergència de la Llar d’infants de  les  
 Fonts, corresponent a la Ronda les Fonts, 25 i el P la  
 d’emergència de la Llar d’infants de les Fonts 2,  
 corresponent a Ronda les Fonts, 22, que és la revis ió del Pla  
  d’emergència aprovat en la Junta de Govern Local d e data  
 21/11/08  

 Llocs públics  Autoritzar l’ampliació de 2 metres, al titular de l a  parada  
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’ Olot,  destinada  
  a la venda  de fruites, amb número de parada MD000 0143, amb  
 efectes econòmics i administratius el passat dia 01 /01/08,  
 acordat en la reunió de comissió de mercats.  



 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació de 2 metres,al titular de un a parada   
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’ Olot,  destinada  
  a la venda  de confeccions, amb número de parada M D0000155,  
 amb efectes econòmics i administratius el passat di a  
 01/01/08, acordat en la reunió de comissió de merca ts.  

 Cooperació  Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Loca l de data  
 9/04/08 de  concessió d’una subvenció al projecte d e  
 cooperació al desenvolupament "Jóvenes de la Guerra ", i de  
 concessió d'una subvenció al projecte de sensibilit zació  
 "Gira comunitats desplaçades de la Conca del riu Ca carica,  
 Departament Chocó, Colòmbia", atès que es va decidi r no  
 executar els esmentats projectes  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de co nstrucció  
 d'un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Pere  
 Gussinyer, 5  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a enderroc edifici plurifami liar  
 aïllat situat al carrer Pere Llosas, 17  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització construcció d e tanca en  
  habitatge unifamiliar situat al carrer Pere Gussin yer 9-5  

 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 per fer un bany a l'habitatge de Sanf  
 Francesc i construcció de fosa sèptica.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d e l’annex  
 de modificacions per compliment informe de l’ACA i  
 documentació complementària requerida pel PUOSC, tr am: Ctra.  
 Santa Pau- Av. Verge de Montserrat a la Ronda de le s Fonts,  
 redactat pels serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d el Polígon  
  d’Actuació 15.06. Desemparats, d’acord amb l’infor me emès  
 pels serveis tècnics municipals de 4/11/08  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'obertura d'un taller de reparació de vehicles al carrer  
 França, 122  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'una oficina bancària a l'avinguda Reis  Catòlics,  
  16  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un bar a la plaça Clarà, 11.  

 Medi Ambient /  Ampliació de la llicència ambiental (Annex II.2) pe r  
 instal·lar un rentador de camions a la carretera de  la Canya,  
  115  


