
 Data Acord:  04/02/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Aprovació plec de clàusules que regirà l'adjudicaci ó,  
 mitjançant procediment negociat sense publicitat, d e les  
 obres de tractament acústic auditori i construcció lavabo  
 adaptat, planta primer pis (Escola Municipal de Mús ica,  
 avinguda Anselm Clavé, 7), incloses en el Fons Esta tal  
 d'Inversió Local  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules que regirà la contracta ció,  
 mitjançant procediment negociat sense publicitat, d e les  
 obres de reforma de la cabanya de ponent del Mas le s Mates  
 per aulari polivalent, incloses en el Fons Estatal d'Inversió  
 Local  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules que regirà la contracta ció,  
 mitjançant procediment negociat sense publicitat, d e les  
 obres de remodelació urbanística del carrer Antoni Llopis,  
 tram  c/ Rengle - c/Hospici, incloses en el Fons Es tatal  
 d'Inversió Local  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules que regirà la contracta ció,  
 mitjançant procediment negociat sense publicitat, d e les  
 obres de renovació de voreres a la carretera de la Canya,  
 tram 1 (vorera est), incloses en el Fons Estatal d' Inversió  
 Local  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules que regirà la contracta ció,  
 mitjançant procediment negociat sense publicitat, d e les  
 obres de renovació de voreres a la carretera de la Canya,  
 tram 2 (vorera oest), incloses en el Fons Estatal d 'Inversió  
 Local  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules que regirà la contracta ció,  
 mitjançant procediment negociat sense publicitat, d e les  
 obres de renovació de voreres al sector de Benavent , incloses  
 en el Fons Estatal d'Inversió Local  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules que regirà la contracta ció,  
 mitjançant procediment negociat sense publicitat, d e les  
 obres d'urbanització de la plaça dels Pisos Garrotx a,   
 incloses en el Fons Estatal d'Inversió Local  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules que regirà la contracta ció,  
 mitjançant procediment  negociat sense publicitat, de les  
 obres d'ampliació de voreres al carrer Joaquim Vayr eda (tram  
 Mulleras-Secretari Daunis),  incloses en el Fons Es tatal  
 d'Inversió Local  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules que regirà la contracta ció,  
 mitjançant procediment  negociat sense publicitat, de les  
 obres de modificació del traçat del col·lector exis tent en la  
 parcel·la del nou hospital, incloses en el Fons Est atal  
 d'Inversió Local  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules que regirà la contracta ció,  
 mitjançant procediment   negociat sense publicitat,  de les  
 obres de construcció de vestíbul i serveis planta b aixa,  
 accés nord, pati (edifici públic d'usos múltiples, avinguda  
 Sant Joan, 22), incloses en el Fons Estatal d'Inver sió Local  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules que regirà la contracta ció,  
 mitjançant procediment  negociat sense publicitat, de les  
 obres de condicionament acústic aula núm. 1 planta primer pis  
 (Escola Municipal de Música, Avinguda Anselm Clavé,  núm. 7),  
 incloses en el Fons Estatal d'Inversió Local  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia  1/01/09,  
 el servei de manteniment, recàrrega i retimbrat del s  
 extintors instal·lats als edificis municipals, adju dicat a  
 l’empresa Agbar Mantenimiento, SA- MUSA-  



 Contractació  Fixar el preu de la  concessió per a la gestió del Cementiri  
 Municipal per a l’any 2009.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/09,  
 el contracte subscrit amb l’empresa Ecade SL pels s erveis de  
 desratització i control de la població de coloms  d e la  
 Ciutat d’Olot.  

 Contractació  Augmentar amb efectes de l’1/01/09 el  preu de la c oncessió  
 de la prestació de serveis de conservació i manteni ment de  
 les instal·lacions semafòriques de la Ciutat i del control  
 d’accessos al Nucli Antic, adjudicada a l’empresa B onal  
 empresa de serveis elèctrics i electrònics SA , tot  fixant  
 els preus de la concessió per a 2009  

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

 Contractació  Augmentar amb efectes del dia 1/01/09, el preu del contracte  
 del servei de neteja de les plantes 1a, 2a, i 3a de  l’edifici  
  Ajuntament, adjudicat a l’empresa Llimpia Olot SC  

 Contractació  Augmentar amb efectes del dia 1/01/09, el contracte  de  
 serveis de neteja dels locals i edificis municipals  inclosos  
 en el bloc B, adjudicat a l’empresa Neteges la Brui xa SL  

 Contractació  Augmentar amb efectes del dia 1/01/09, l’import del  contracte  
 del servei de neteja dels locals i edificis municip als del  
 bloc A, adjudicat a  l’empresa Llimpia Olot SC  

 Contractació  Augmentar amb efectes del dia 1/01/09, el preu del servei de  
 neteja  dels locals i edificis municipals del bloc D,  
 adjudica a l’empresa Llimpia Olot SC  

 Contractació  Augmentar amb efectes del dia 1/01/09, l’import del  contracte  
 del servei de neteja dels locals i edificis municip als del  
 bloc C, adjudicat a  l’empresa Llimpia Olot SC  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure en tre aquest  
 Ajuntament i A.Sagnier Prat,  per  a la donació i c essió  
 compartida de drets del fons fotogràfic Sagnier  Pr at,  
 que formarà part del fons de l’Arxiu d’Imatges d’Ol ot.  

 Contractació Prorrogar el contracte amb  l’empresa  Centre de Càlcul Girona SL 
 del  manteniment del programa 'Euromus' per a la g estió de 
reserves, venda d'entrades, recomptes i estadístiqu es del  
 Museu Comarcal de la Garrotxa i Museu dels Volcans , any 2009 

 Contractació  Contractar amb l’empresa Intergraph España SA l’adq uisició  
 del canvi de versió del progaramari Geomedia WebMap  Small a  
 Geomedia WebMap Professional Small, d’acord amb la seva  
 oferta núm LP/405-09 que figura com a annex a l’exp edient.  

 Intervenció  Es proposa que la Diputació de Girona redistribueix i el Fons  
 de subvencions de 2008 i 2009 pel que fa a l’obra d e  
 l’edifici complementari de l’arxiu.  

 Personal  Aprovar la convocatòria i les bases per a la provis ió,  
 mitjançant concurs - oposició, en torn lliure, d’un a plaça de  
 tècnic/a mitjà/na d’administració especial, subesca la  
 tècnica, Inspector/a d’obres, grup A2, personal fun cionari de  
 carrera, adscrit a l’àrea d’Urbanisme.  

 Cooperació  Atorgar un ajut a la Unió de Treballadors Mauritans  de  
 Catalunya (UTM) per a finançar el conveni signat en tre UTM i  
 l’empresa BUSEC, per a la realització d’una primera  fase del  
 projecte “Programa de desenvolupament integral al p oble de  
 Diougountouro”, i una vegada la Unió de Treballador s Mauritans  
  de Catalunya (UTM) hagi justificat l’acció de la s egona  
 fase, consistent en l’establiment del perímetre tan cat  
 d’actuació, l’Ajuntament atorgarà l'ajuda restant.  

 Urbanisme  Donar compte de les al·legacions presentades al Dep artament  
 de Política Territorial i Obres Públiques de la Gen eralitat  



 de Catalunya referents al Pla director urbanístic d e les  
 Àrees Residencials Estratègiques de les comarques g ironines.  

 Urbanisme  Aprovar els nous criteris relatius als terminis de caducitat  
 de les llicències d’obres  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a consolidació estructural d el Mas Cal  
 Gall i de coberts agrícoles situat al Mas Cal Gall (Bosc de  
 Tosca)  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de re forma  
 interior en habitatge unifamiliar en filera (fase I  - planta  
 primera i segona)   situada al passeig de Barcelona , 14  

 Urbanisme  Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Depart ament de  
 Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catal unya i  
 l’Ajuntament d’Olot, relatiu a l’oficina d’habitatg e situada  
 en aquest municipi, per a l’any 2009.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per obrir un  
 taller elèctric a l'avinguda Europa, 45  

 Contractació  Urgència. Adjudicar a l’empresa Libra Serveis de Co nstrucció  
 i Restauració SL el contracte menor de les  obres d el  
 projecte d'urbanització del passatge lateral dels C aputxins,  
 incloses en el Fons Estatal d'Inversió Local  

 Contractació  Urgència. Adjudicar a l’empresa Promocions Jidt SL el  
 contracte menor de  les obres del projecte d'urbani tzació de  
 l'entorn de la capella dels Desemparats. Fase 1: Zo na  
 lateral capella; incloses en el Fons Estatal d’Inve rsió Local  


