
 Data Acord:  10/12/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Prorrogar  el servei de neteja dels locals i edific is  
 municipals inclosos en el bloc B, que aquest Ajunta ment té  
 contractat amb l’empresa Neteges La Bruixa SL,  per  un  
 termini des de l'1 de gener de 2009 i fins a la dat a  
 d'adjudicació de la nova concessió del servei.  

 Contractació  Adjudicar als arquitectes E.Callís Freixas i G.Moli ner Milhau  
  els treballs relatius a la redacció del Pla  direc tor de  
 recorreguts per a bicicletes de la Ciutat d’Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Gabinete del Color SL els  treballs  
 d'elaboració del Pla de Color d'Olot. Fase I, consi stents en  
 l’elaboració de la carta de colors del Barri Vell  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Gabinete del Color SL els serveis  
 d'elaboració del Pla del Color d'Olot. Fase II, con sistent en  
  la proposta cromàtica per a les façanes de la plaç a  
 Campdenmàs 

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Audifilm ABI SL els serve is  
 d'anàlisis de necessitats i objectius, requeriment  
 tecnològics de hardware i software de base i defini ció del  
 projecte sobre el Plan Avanza 2008  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Audifilm ABI SL els serve is  
 d'anàlisis de requeriments funcionals pel desenvolu pament del  
  Portal de Serveis Electrònics al Ciutadà  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Estanys Blaus SL els serv eis de  
 manteniment software per a còpies de seguretat  

 Compres  Adquirir de  l’empresa Quimac SA una fregadora asse cadora i  
 els seus complements com bateries i carregador, amb  destí a  
 les instal·lacions esportives i d’acord amb el seu pressupost  
  que figura com a annex a l’expedient.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.3 d’Estudis i projectes la Vall SL corresponent  a les  
 obres de modificació vestíbul i ascensor a l’IME i PTT 
 - n.3 d’Estudis i projectes la Vall SL corresponent  a les  
 obres d’adequació local grup Esplai diari El Garbui x     
 - n.1 de Figueras Fills SL corresponent a les obres  de reforç  
  amb acabats cel ras i climatització i treballs ele ctricitat  
 Torre Castanys   
 - n.5 de Construccions J.Pallàs SL corresponent a l es obres  
 de reforç amb acabats cel ras i climatització Torre  Castanys  
 - n.4 de Construccions J.Pallàs SL corresponent a l es obres  
 de construcció de reforç amb acabats cel ras i clim atització  
 Torre Castanys   
 - n.3 de Construccions J.Pallàs SL corresponent a l es obres  
 de construcció de reforç amb acabats cel ras i clim atització  
 Torre Castanys  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Figueras  
 Fill SL corresponent als treballs d’electricitat a la Torre  
 Castanys a la Caixa de Girona  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a fons de subvenció 2008-2011  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Creu Roja  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Fundació Esclerosi M últiple  

 Personal  Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la  
 provisió pel sistema de concurs oposició, en torn l liure,  
 d’una plaça d’oficial 1a. electricista, grup C2, pe rsonal  
 laboral fix, adscrita a la Brigada Municipal.  



 Personal  Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la  
 provisió pel sistema de concurs oposició, en torn l liure,  
 d’una plaça d’administratiu/va, grup C1, personal l aboral  
 fix, adscrita a la secció de Recursos humans.  

 Personal  Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la  
 provisió mitjançant concurs oposició, en torn lliur e, d’una  
 plaça de tècnic/a superior d’administració especial , grup A1,  
  personal laboral fix, adscrita a l’àrea d’Urbanism e.  

 Urbanisme  Demanar a la Presidència de la Comissió de gestió d el Fons de  
  foment del programa de barris i àrees urbanes la c oncessió  
 d’una pròrroga pel termini de dos anys (anys 2009 i  2010) per  
  tal de poder completar les actuacions previstes al   
 Projecte d’Intervenció Integral Nucli Històric d’Ol ot.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de reforma de la ca banya de  
 ponent del Mas Les Mates per aulari polivalent.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte per l’edifici de se rveis de  
 dinamització social i econòmica al Barri Vell.  

 Urbanisme  Aprovar els plànols d’obra d'adequació de sala per dormitori  
 a la Llar d'Infants de Sant Pere Màrtir.  

 Urbanisme  Aprovar la modificació de les obres d’adequació del  Recinte  
 Firal.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació de depuració al Mas La  
 Canova d'en Solà  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de di stribució  
 interior en edifici plurifamiliar existent a l'avin guda Sant  
 Joan, 46  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma de cuina de centre  geriàtric  
  situat al passeig Bisbe Guillamet, 5  

 Llicència d'obres  Denegar la llicència per a adequació i ampliació d' edifici en  
  testera per a ús hoteler situat a l'avinguda Estac ió, 2  

 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 de construcció de piscina i murs de  
 contenció situada a El Castanyer.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització dels  espais  
 lliures de l'illa entre els carrers Vial Sant Jordi , avinguda  
  Santa Coloma i carrer Roure, redactat per Land Pla nificació  
 i Projectes SL.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’ampliació de vore res al  
 carrer Joaquim Vayreda (tram c. Mulleras i Secretar i Daunis).  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la remodelació urbanística del carrer  
 Antoni Llopis (tram c. Rengle - c. Hospici).  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la renovació de voreres al Sect or  
 Benavent.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la renovació de l’enllumenat i acabats de  
  la plataforma superior de la plaça de Josep Clarà.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la renovació de xarxes de serve is a  
 l’avinguda República Argentina pel subministrament al nou  
 pavelló d’esports i la nova pista de patinatge.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la urbanització de la plaça del s Pisos  
 Garrotxa.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la renovació de voreres a la ca rretera de  
  La Canya (Tram 1)  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la renovació de voreres a la ca rretera de  
  La Canya (Tram 2)  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la renovació de voreres a l’avi nguda dels  
  Reis Catòlics i construcció de nous col·lectors a l’avinguda  



  dels Reis Catòlics i al c. Ramon de Guillamet.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la modificació del traçat del c ol·lector  
 existent en la parcel·la del nou hospital.  

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal (Annex III) per a l'obe rtura d'un  
  bar al carrer Josep M. Folch i Torres 6, baixos  

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal (Annex III)  per a inst al·lació  
 solar fotovoltaica al carrer Juli Garreta, 1.  

 IME / Ensenyament  Convocar un procés selectiu adreçat als alumnes que  realitzen  
  activitats extraescolars, durant el curs escolar 2 008-2009,  
 en aquells centres educatius sostinguts amb fons pú blics i  
 que han presentat projectes d’activitats extraescol ars a  
 aquest programa de subvencions convocat per l’Ordre   
 EDU/259/2008, de 27 de maig  

 Urbanisme  URGÈNCIA. Aprovar inicialment el projecte de vestid ors de  
 l'Estadi Atlètic  


