
 Data Acord:  17/12/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Incloure en el Fons Estatal d’Inversió Local les ob res  
 següents:  
 - Obres d’urbanització de l’entorn de la capella de ls  
 Desemparats (Fase 1: Zona lateral capella)  
 - Projecte d’ampliació de voreres del carrer Joaqui m Vayreda  
 (tram C/Mulleras-Secretari Daunis)  
 - Projecte d’edifici d’equipaments de l’Estadi d’At letisme al  
  Sector de Sant Roc  
 - Projecte d’edifici de serveis de dinamització soc ial i  
 econòmica del Barri Vell  
 - Projecte d’urbanització de la plaça dels Pisos Ga rrotxa  
 - Projecte d’urbanització del passatge lateral dels  Caputxins  
 - Projecte de col·lector de sanejament a l’avinguda   
 Malatosquer- Puig Roig  
 - Projecte de millores edifici Ajuntament d’Olot, l avabo i  
 abocador neteja planta baixa  (aparcament).  
 - Projecte de modificació del traçat del col·lector  de  
 sanejament existent en la parcel·la del nou Hospita l  
 - Projecte de reforma de la cabanya de ponent del M as Les  
 Mates per aulari polivalent  
 - Projecte pel condicionament acústic d’aula, a l’e difici de  
 l’Escola de Música.  
 - Projecte renovació de voreres a la carretera de L a Canya  
 (Tram 1).  
 - Projecte renovació de voreres a la carretera de L a Canya  
 (Tram 2)  
 - Projecte tractament acústic auditori i construcci ó lavabo  
 adaptat,  primera planta pis a l’edifici de l’Escol a de  
 Música.  
 - Projecte vestíbul i serveis planta baixa, accés n ord, pati.  
  Edifici públic d’usos múltiples, avinguda Sant Joa n, 22  
 - Renovació de l’enllumenat i acabats de la platafo rma  
 superior de la Plaça Clarà  
 - Remodelació urbanística del carrer Antoni Llopis (tram c.  
 Rengle - c. Hospici).  
 - Renovació de voreres al sector de Benavent  

- Renovació de voreres i construcció de nou col·lec tor a  
l’avinguda Reis Catòlics. 

 

 Contractació  Aprovar les despeses de comunitat (ascensor i escal a)  del  
 local del carrer del Carme, núm. 8  que aquest Ajun tament té  
 arrendat i que està destinat a l'àrea de Joventut  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Francesc Ventolà Grabolos a els  
 treballs de subministrament i instal·lació d'un cir cuit  
 tancat de T.V. al dipòsit de vehicles al carrer del s Garganta  
  
Contractació  Contractar amb Ascensores Serra SA el servei de man teniment  
 de l'ascensor núm. 6514 instal·lat a l'avinguda San t Joan de  
 les Abadesses, núm. 22, amb destí  a l'Escola d'Exp ressió;  
 Escola d'Idiomes i IME ,  per un termini de cinc an ys amb  
 efectes del dia 1/01/09  

 Contractació  Actualitzar el  conveni subscrit entre l'Ajuntament  d'Olot i  
 la Parròquia de Sant Esteve d'Olot, referent a  
 l'auditori/sala d'actes del Casal Marià i d’acord a mb el que  
 s’estableix en la clàusula cinquena del conveni  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Comercial Elèc trica Olot  
  SA  el contracte de subministrament de les lluminà ries de la  
  campanya "Cel Fosc" (Sant Pere Màrtir)  dels Lots núm.  
 1,2,3,4, 5  i 6  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Industrial Gin és SA el  
 contracte de subministrament de les lluminàries de la  



 campanya "Cel Fosc" (Sant Pere Màrtir) dels Lots nú m.  
 7,8,9,10,11,12 i  13  

 Compres  Adquirir de l’empresa Fundició Dúctil Benito divers os jocs  
 infantils: 1 gronxador, 1 tobogan i 2 molles;amb de stí als  
 jardins del carrer Gírgola (barri de  Bonavista).  

 Contractació  Contractar amb l’empresa HPC Ibérica SA el subminis trament i  
 instal·lació d'un circuit per a gent gran al Parc d e Les  
 Móres d’aquesta Ciutat:  
 -1 àrea de gimnàstica completa   
 -65 m2 gespa artificial  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 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 avinguda Cuba   
 - n.1 d’Excover SA corresponent a les obres de cons trucció  
 pavelló municipal d'esports   
 - n.1 d’Excover SA corresponent a les obres de cons trucció  
 pista de patinatge   
 - n.6 de Coempco SA corresponent a les obres d’ampl iació  
 Teatre Principal fase 2   
 - n.1 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres complementàries ampliació edifici annex Ajunt ament   
 - n.7 de Coempco SA corresponent a les obres d’ampl iació  
 Teatre Principal, fase 2  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.3 de Promotora Giro Cat SL corresponent a les o bres  
 d’urbanització Ronda les Fonts   
 - n.5 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres complementàries ampliació edifici annex Ajunt ament    
 - n.3 d’Aluminis i Serralleria Deri SL corresponent  a les  
 obres de construcció vestidors Can Frontana de Bate t   
 - de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent  a les  
 obres d’urbanització nova plaça barri Sant Miquel   
 - n.6 de Construccions J.Pallàs SL corresponent a l es obres  
 de reforç i acabats cel ras i climatització Torre C astanys  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.6 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  Arxiu Comarcal i equipament municipal  
 - n.6 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  Arxiu Comarcal i equipament municipal  
 - n.7 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  Arxiu Comarcal i equipament municipal  
 - n.7 d’Arcadi Pla S corresponent a les obres de co nstrucció  
 Arxiu Comarcal i equipament municipal  
 - n.2 d’Excover SA corresponent a les obres de cons trucció  
 pista de patinatge d’Olot   
 - n.2 d’ Excover SA corresponent a les obres de con strucció  
 municipal d'esports d'Olot  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de les certificacions d’Ar cadi Pla  
 SA corresponent als treballs de construcció de l'Ar xiu  
 Comarcal al Banco Español de Crédito SA  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 d’A luminis i  
 Serralleria Deri SL corresponent a les obres de con strucció  
 dels vestidors de can Frontana de Batet al Banc de Bilbao  
 Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.6 de Coempco SA  
  corresponent a les obres d’ampliació del Teatre Pr incipal  
 d’Olot al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.7 de Coempco SA  
  corresponent a les obres d’ampliació del Teatre Pr incipal  



 d’Olot al Banc de Santander  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 Sistemes i Tecnologies de la Informació, amb destin ació a  
 Subvencions als ajuntaments de més de 5000 habitant s de les  
 comarques gironines per l'execució de projectes de noves  
 tecnologies -Portal de serveis electrònics al ciuta dà  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Ministerio de In dústria,  
 Turismo y Comercio, amb destinació a Proyectos y ac ciones de  
 la acción estratégica de telecomunicaciones y socie dad de la  
 información dentro del Plan Avanza 2008-2011 -mejor a y  
 adaptación del actual sistema integrado de gestión de  
 información de base, en los ámbitos tencológico, fu ncional y  
 organizativo, para cumplir con los derechos del ciu dadano  
 según la LAECSP  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 amb destinació a neteja i manteniment de carreteres  i vies de  
  comunicació de titularitat municipal afectades per  les  
 nevades durant temporada 2008-2009 -neteja i manten iment de  
 carreteres titularitat municipal-nevades 2008/2009  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 amb destinació a subvenció a entitats locals que pr ogramin  
 activitats de cultura popular i tradicional -Festes  del Tura  
 d'Olot  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 amb destinació a PTO/247/2008 actuacions de dinamit zació  
 territorial a les comarques de muntanya -Projecte v estidors i  
  serveis a Can Frontana de Batet de la Serra  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Dipsalut, amb de stinació a  
  accions i inversions en l'àmbit de la salut públic a -  
 despeses de salut pública  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Dipsalut, amb de stinació a  
  establiment de parcs urbans de salut i itineraris saludables  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 amb destinació a Pla Local de Joventut -projecte d' activitats  
  -joves en projecte  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 amb destinació a Pla Local de Joventut (Inversions)  -  
 adequació de local en planta per a grup diari d'esp lai i  
 joves el Garbuix  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Bàsquet Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Festa Tube  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació de Sords de  la  
 Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consorci de Benestar S ocial de  
 la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patinatge Artístic Olo t  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consell Esportiu de la  Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Olot Televisió SL  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a AAVV Sant Roc  

 Intervenció  Avançar a l’entitat Junta Veïnal de Batet la quanti tat  
 corresponent al cost de posta en marxa de l’equipam ent de Can  
  Frontana de Batet.  

 Intervenció  Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 4/12/200 8 en  
 relació al préstec avançat a les treballadores de C atalunya  
 Neta SL pels treballs de neteja dels edificis i equ ipaments  
 municipals.  

 Ingressos  Aprovar l'annex 1/08 de la taxa escombraries partic ulars, i  
 aprovar les liquidacions ESL-2008-800294 a la ESL-2 008-800312  



 Ingressos  Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 11/12/08 , pel qual  
 s'aprovava l’import liquidat en concepte de cànon a   
 ingressar pel subministrament d’aigua potable 3er. trimestre  
 2008, i l'import liquidat en concepte de taxa de cl avegueram,  
  drets de connexió i de les taxes de la Generalitat  CIH i  
 C.A. en concepte d’edificis municipals  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat als cotitulars de soci etats  
 civils o comunitat de béns  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat als cotitulars de soci etats  
 civils o comunitat de béns  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat als cotitulars de soci etats  
 civils o comunitat de béns  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades pels alumnes de l'IES-SEP La  Garrotxa  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el  Pla de millora urbana de co mposició  
 de volums Pavelló de trobada Les Cols situat a la p arcel.la  
 delimitada pels carrers Esteve Molas, Mestre Vives i Narcís  
 Paulis, polígon d’actuació 10.2, havent-s’hi d’inco rporar les  
  prescripcions tècniques que consten a l’expedient i que s’ha  
  informat per part dels serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d'adequació de la s ala  
 d'assaig del Teatre  

 Urbanisme  Aprovar el projecte Millores edifici Ajuntament d’O lot,  
 lavabo i abocador de neteja, planta baixa aparcamen t  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte per reforma porta p er a  
 sortida d’emergència (3a) al carrer Antoni Llopis.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte per tractament acús tic auditori  
 i construcció lavabo adaptat,  primera  planta pis a l’edifici  
 de l’Escola de Música.  



 Urbanisme  Aprovar el projecte pel condicionament acústic d’au la, a  
 l’edifici de l’Escola de Música.  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada d’adaptació de lavabo p er a  
 minusvàlids, al primer pis de l’edifici públic d’us os  
 múltiples de l’Avinguda Sant Joan les Abadesses, 22 .  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada d’adaptació lavabo per a  
 minusvàlids,  al segon pis  de l’edifici públic d’u sos  
 múltiples de l’Avinguda Sant Joan les Abadesses, 22 .  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte per edifici La Gran ja per a  
 centre de formació. 
 

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'energia sol ar  
 fotovoltaica situada al carrer Juli Garreta, 1  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació d'obertura en façana  
 d'edifici entre mitgeres situada al carrer Panyó, 2 2, B, 2  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació de rentat de vehicles  
 en edifici industrial aïllat situat a la carretera de la  
 Canya, 115  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge en  
 edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Joan  Maragall,  
  36, 2n  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació i millores en ha bitatge  
 unifamiliar situat a la carretera de Riudaura, 191  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge situat  
 al carrer Bisbe Vilanova, 26, B  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  edifici  
 bifamiliar situat al carrer Verge de la Guia, 16  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres d'adequ ació de  
 local en edifici plurifamiliar entre mitgeres per a  oficines  
 situat a la plaça Clarà, 11, entresòl  

 Medi Ambient /  Atorgar llicència ambiental (Annex II.2) per a una activitat  
 d'estació d'autobusos al carrer Bisbe Lorenzana, 18  

 Medi Ambient /  Atorgar llicència ambiental (Annex II.2) per al CEI P Sant  
 Roc, ubicat al carrer Còrdova, 1  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a una  
 activitat de pista de patinatge a l'avinguda Repúbl ica  
 Argentina, 8  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Panda Software S L la  
 renovació de les llicències 'Panda Gatedefender 810 0' per a  
 101 usuaris, per un termini de 3 anys amb  efectes del dia  
 15/12/08  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Tecnologias de l a  
 documentación els treballs de digitalització del fo ns de  
 l'escultor  modelista, dibuixant i fotògraf Sadurní  Brunet  
 Pi, de l'Arxiu d'Imatges d'Olot,  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Cristalleries Ol ot el  
 subministrament i instal·lació d’una mampara de vid re laminar  
 amb finestreta  amb destí a les dependències de la Policia  
 Municipal (zona atenció al públic)  

 Contractació  Urgència. Prorrogar el servei de neteja dels locals  i  
 edificis municipals inclosos en el bloc D, que aque st  
 Ajuntament  té contractat amb l’empresa Llimpiolot SC, per un  
 termini des de l’1/01/09  i fins a la data d’adjudi cació de  
 la nova concessió del servei.  

 Compres  Urgència. Adquirir de l’empresa JP Euroser SL vestu ari amb  
 destí a la Policia Municipal  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Arico Forest SL els  
 treballs de jardineria del projecte d'urbanització de l'espai  



 lliure delimitat pels carrers Ramon i Cajal; Verge de  
 Fàtima; Josep Pla i l'edifici del CAP del Passeig d e  
 Barcelona; consistents en el subministrament i plan tació de  
 tot tipus de plantes  

 Contractació  Urgència. Contractar amb Montolivet Instal·lacions SL els  
 treballs complementaris de les obres d'adaptació de  la planta  
 baixa edifici c/Castellà Llovera, núm1 per a Centre  de Salut  
 Mental Infantil i Juvenil de la Garrotxa; consiste nts en  

excavació i enderroc mur pàrquing subterrani de l'e stació 
d'autobusos.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb La Fageda SCCL els treball s de  
 jardineria de l'obra: condicionament i millora de l es  
 infraestructures de serveis i paviments al sector p isos de La  
 Caixa, consistents en el subministrament i plantaci ó de tot  
 tipus de plantes, tant de tipus aromàtiques com d'a rbres  
 prunus  

 Contractació  Urgència.  Contractar amb l’empresa Magda Disseny S L els  
 treballs de disseny gràfic i realització de la seny alització  
 interior  de l’edifici de Can Trincheria  

 Contractació  Urgència.  Contractar amb l’empresa Arico Forest SL  els  
 treballs de subministrament de la planta autòctona,  segons es  
  descriu en el pressupost núm. 0800235, amb destí a ls  
 treballs de millora de l’entorn de de la llera del riu  
 Fluvià, en el tram comprès entre la Cra. de Santa P au i el C/  
  Folch i Torres.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Intergraph Españ a SA els  
 treballs de consultoria per a la personalització de  Geomedia  
 Webmap amb destí a l’Àrea del Territori,  d’acord a mb la seva  
  oferta núm. LP/352-08 que figura com a annex a l’e xpedient.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Vulcànica Produc tora  
 Audiovisual SL els treballs de rodatge d’equipament s  
 municipals de l’Ajuntament d’Olot i el  muntatge mu sical de  
 cada equipament  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Coempco SA els t reballs de  
  subministrament i col·locació de tuberia de coure per a la  
 instal·lació de gas des de tall de carrer (aquest i nclòs)  
 fins a bateria de comptadors amb joc de reguladors;  amb destí  
  al Teatre Principal.  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Arquitectura i Eng inyeria  
 Artec SL els treballs de direcció d’obra i de coord inació de  
 seguretat i salut de les obres del projecte de modi ficació  
 del traçat del col·lector de sanejament existent en  la  
 parcel·la del nou Hospital, incloses en el Fons Est atal  
 d’Inversió Local  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Arnau Estudi d'arq uitectura  
 SLU els treballs de direcció d’obra i de coordinaci ó de  
 seguretat i salut de les obres d’urbanització de l’ entorn de  
 la capella dels Desemparats. Fase 1: Zona lateral c apella;   
 incloses en el Fons Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Arnau Estudi d'arq uitectura  
 SLU els treballs de direcció d’obra i de coordinaci ó de  
 seguretat i salut de les obres d’urbanització del p assatge  
 lateral dels Caputxins;  incloses en el Fons Estata l  
 d’Inversió Local  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Arnau Estudi d'arq uitectura  
 SLU els treballs de direcció d’obra i de coordinaci ó de  
 seguretat i salut de les obres de remodelació urban ística del  
  carrer Antoni Llopis, tram C/Rengle -C/Hospici;  i ncloses en  
  el Fons Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Urgència. Contractar amb  l’arquitecte tècnic Ernes t Oliveras  
  Aumallé els treballs de direcció de l’obra, progra ma de  
 control de qualitat i coordinació de seguretat en f ase  



 d’execució de les obres del projecte d’edifici de s erveis de  
 dinamització social i econòmica del Barri Vell; inc loses en  
 el Fons Estatal d’Inversió Local.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb  l’empresa Bramon, Sitjà, Bassols i  
 associats SL  els treballs de direcció de l’execuci ó de  
 l’obra, programa de control de qualitat i coordinac ió de  
 seguretat en fase d’execució de les obres del proje cte  
 d’edifici d’equipaments de l’Estadi d’Atletisme (1ª  fase) al  
 Sector de Sant Roc;  incloses en el Fons Estatal d’ Inversió  
 Local.  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Arnau Estudi d'arq uitectura  
 SLU els treballs de direcció d’obra i de coordinaci ó de  
 seguretat i salut de les obres d’urbanització de la  plaça  
 dels Pisos Garrotxa;  incloses en el Fons Estatal d ’Inversió  
 Local  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Arnau Estudi d'arq uitectura  
 SLU els treballs de direcció d’obra i de coordinaci ó de  
 seguretat i salut de les obres d’ampliació de vorer es del  
 carrer Joaquim Vayreda tram C/Mulleras-Secretari Da unis);   
 incloses en el Fons Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Enginyeria Obrador  SL els  
 treballs de direcció d’obra  de les obres del proje cte de  
 renovació de voreres i construcció nou col·lector a   
 l’avinguda Reis Catòlics;  incloses en el Fons Esta tal  
 d’Inversió Local  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Enginyeria Obrador  SL els  
 treballs de coordinació de seguretat i salut de les   obres  
 del projecte de renovació de voreres i construcció nou  
 col·lector a l’avinguda Reis Catòlics;  incloses en  el Fons  
 Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Enginyeria Obrador  SL els  
 treballs complementaris per desglosar el projecte d e voreres  
 i col·lectors a l’avinguda Reis Catòlics i Bisbe Gu illamet en  
  dos projectes separats, un per a cada carrer i de l’ampliació  
  de l’àmbit de l’encàrrec inicial del projecte de v oreres i  
 col·lectors a l’avinguda Reis Catòlics a la carrete ra de Sant  
  Joan;  incloses en el Fons Estatal d’Inversió Loca l  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Equip Tècnic Santa ndreu SA  
 els treballs de direcció d’obra i de coordinació de  seguretat  
  i salut de les obres del projecte de col·lector de   
 sanejament de Malatosquer- Puig Roig;  incloses en el Fons  
 Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Arquitectura i Eng inyeria  
 Artec SL els treballs de gerència de les obres de r enovació  
 de voreres i construcció de nou col·lector a l’avin guda Reis  
 Catòlics, incloses en el Fons Estatal d’Inversió Lo cal.  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Arquitectura i Eng inyeria  
 Artec SL els treballs de gerència de les obres  inc loses en  
 el Fons Estatal d’Inversió Local següents:  
 -Projecte d’urbanització del passatge lateral dels Caputxins  
 -Obres del col·lector del sanejament de Malatosquer -Puig Roig  
 -Urbanització entorn capella dels Desemparats.  
 -Remodelació urbanística del carrer Antoni Llopis t ram entre  
 el carrer Rengle i el carrer Hospici.  
 -Projecte d’ampliació de voreres  al carrer Joaquim  Vayreda  
 (tram C/Mulleras i Secretari Daunis).  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Arquitectura i Eng inyeria  
 Artec SL els treballs de gerència de les obres  inc loses en  
 el Fons Estatal d’Inversió Local següents:  
 -Modificació del traçat del col·lector existent en la  
 parcel·la del nou Hospital  
 -Urbanització de la plaça dels Pisos Garrotxa  
 -Renovació de l’enllumenat i acabats de la platafor ma  



 superior de la Plaça Clarà  
 -Renovació de  voreres de la carretera de la Canya . Tram 1  
 -Renovació de voreres de la carretera de la Canya.T ram 2  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Plana Hurtós Engin yers SL  
 els treballs de direcció d’obra i de  coordinació d e  
 seguretat i salut de les obres de renovació de les voreres de  
  la carretera de la Canya. Tram 1 i Tram 2, inclose s en el  
 Fons Estatal d’Inversió local.  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Plana Hurtós Engin yers SL  
 els treballs de direcció d’obra i de  coordinació d e  
 seguretat i salut de les obres de renovació de l’en llumenat i  
  acabats de la plataforma superior de la Plaça Clar à,  
 incloses en el Fons Estatal d’Inversió local.  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’empresa Plana Hurtós Engin yers SL  
 els treballs de direcció d’obra i de  coordinació d e  
 seguretat i salut de les obres de renovació de vore res al  
 Sector de Benavent, incloses en el Fons Estatal d’I nversió  
 local.  

 Contractació  Urgència. Contractar a l’arquitecta tècnica Montse Muntadas  
 Casanova els treballs de direcció de l’execució de l’obra,  
 programa de control de qualitat i coordinació de se guretat i  
 salut en fase d’obra del projecte de rehabilitació de la  
 cabanya de ponent al Mas Les Mates per a aulari pol ivalent,  
 incloses en el Fons Estatal d’Inversió Local.  

 Contractació  Urgència. Procedir al pagament a l’empresa Escaler SCCL per  
 treballs relatius a la finalització del contracte d e serveis  
 de  Cooperació a la Ciutat d’Olot.  

 Intervenció  Urgència. Modificacions internes  

 Recaptació  Urgència. Aprovar les gestions realitzades pel serv ei de  
 recaptació del Consell Comarcal de la Garrotxa, cor responents  
  a diversos expedient executius, aprovar el premi d e cobrança  
  per a aquest servei i formalitzar el corresponent manament  
 de pagament  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar inicialment el projecte Proposta vestíbul i  
  serveis planta baixa, accés nord, pati. Edifici pú blic  
 d’usos múltiples, avinguda Sant Joan, 22  

 Joventut /  Urgència. Aprovació d’un conveni de col·laboració a mb Esplais  
 de la Garrotxa.  

 Joventut /  Urgència. Aprovació d’un conveni de col·laboració a mb  
 l’Agrupament Escolta Nostra Dona del Tura  

 Joventut /  Urgència. Aprovació d’un conveni de col·laboració a mb la  
 Secció Mainada del Centre Excursionista d’Olot per  
 l’adquisició de petit mobiliari i equipament (2008) .  
 


