
 Data Acord:  17/06/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Rubau-Tarrés SAU les  
 obres del projecte de conservació de paviments de c alçada de  
 les vies públiques 2009  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Fresnel SA el   
 subministrament i la instal·lació d’un equip de pot ència i  
 regulació de llum escènica i de sala amb destí al T eatre  
 Principal  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Audifilm ABI S L els  
 serveis d’implantació dels mòduls informàtics per a   
 l’acompliment de la Llei 11/2007  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Audifilm ABI S L els  
 serveis de desenvolupament de la tramitació on-line   subjecte  
 als següents condicionants:  
 -sistema d’autenticació  
 -sistema de consulta de la informació personal  
 -sistema de modificació de dades i obtenció de docu ments  
 -sistema de disseny de la tramitació on-line  
 -motor d’execució de la tramitació on-line  

 Contractació  Aprovar la realització de les obres de millora de l a xarxa de  
 l’avinguda Reis Catòlics, que executa l’empresa  
 SOREA SA com a obres de millora de la concessió del  servei  
 municipal d’abastament d’aigua potable a Olot.  

 Contractació  Fixar el cànon anual (juny 2009 - maig 2010) de la concessió  
 per a la utilització i explotació d'un bar-restaura nt ubicat  
 a la piscina municipal d'Olot i del servei de bar, neteja,  
 manteniment i porteria del local de Joventut ubicat  a  
 l'edifici de l’antic cinema Núria  

 Contractació  Fixar  el preu mensual  de l'arrendament del local situat al  
 primer pis 1a dreta del carrer Castellà Llovera, nú m. 1  
 destinat a la prestació de serveis socials com a se u de la  
 'Xarxa de Salut Mental'  

 Contractació  Fixar  el preu mensual  de l'arrendament del local situat al  
 primer pis 1a dreta del carrer Castellà Llovera, nú m. 1  
 destinat a la prestació de serveis socials com a se u de la  
 'Xarxa de Salut Mental'  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/06/09 el  
 contracte subscrit per a l’arrendament del local si tuat a  
 l'avinguda Xile d'aquesta Ciutat i destinat a magat zem de la  
 Brigada Municipal.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Aluminis i Serralleria Der i SL els  
 treballs d'instal·lació de proteccions solars a la façana sud  
 de la planta baixa de l'edifici de la Policia Munic ipal,  
 d’acord amb la memòria valorada  redactada pels Ser veis  
 Tècnics Municipals i aprovada per la Junta de Gover n Local  
 del dia 27/05/09.  

 Contractació  Acceptar i agrair la donació del Rotary Club Olot- La  
 Garrotxa a la Ciutat d’Olot,   de l’equipament per un parc  
 infantil situat a l’espai lliure davant dels Jutjat s, amb  
 motiu de la celebració del seu 25è aniversari  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  



 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 8  de Montolivet Instal·lacions SL correspon ent a les  
 obres d’acabats de l'edifici annex a l'Ajuntament: ampliació  
 dependències municipals   
 - núm. 11 de Arcadi Pla SA corresponent a les obres  d'Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal    
 - núm. 7  d'Excover SA corresponent a les obres de  
 construcció Pavelló municipal d'Esports d'Olot   
 - núm. 7  d'Excover SA corresponent a les obres de  
 construcció pista patinatge d'Olot    
 - núm. 2 d'Excavacions, àrids i enderrocs García SL   
 corresponent a les obres de l’escala metàl·lica d'e mergència  
 edifici residència d'avis Parc Nou  
 - núm. 10 de Coempco SA corresponent a les obres d’ ampliació  
 Teatre Principal   
 - de liquidació núm. 11 de Coempco SA corresponent a les  
 obres d’ampliació Teatre Principal  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació num. 8 de  
 Montolivet Instal·lacions SL al Banc Popular  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació num. 1 de  
 Montolivet Instal·lacions SL al Bankinter  

 Intervenció  Autoritzar la cessió de crèdit de la certificació n úm. 2  
 d’obres d’Excavacions, àrids i enderrocs García SL  
 corresponent a la redacció del projecte, direcció,  
 construcció i muntatge d'una escala metàl·lica d'em ergència a  
 l'edifici residència d'avis Parc Nou  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació de liqu idació  
 núm. 11 de Coempco SA al Banc de Sabadell Atlántico  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l'Associació Veïns Vive ndes  
 Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’IMPC  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades per alumnes  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a la provisió, mitjança nt concurs  
 oposició, promoció interna, d’una plaça d’administr atiu/va  
 d’administració general, grup C1, personal laboral fix,  
 adscrita a l’àrea de Serveis econòmics, negociat d’ Urbana.  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigad a  
 municipal d’aquest Ajuntament a un estudiant de 1r.  curs de  
 Cicle formatiu de grau mitjà de Tècnic en obres de  
 construcció del IES Santa Eugènia de Girona  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’Àrea d’ Informació  
 del Territori d’aquest Ajuntament a un estudiant de  2n. curs  
 del Cicle formatiu de grau superior Desenvolupament  i  
 aplicació de Projectes de Construcció del IES La Ga rrotxa, i  
 a un estudiant de 2n. curs del Cicle formatiu de gr au superior   
 de Realització i plans  d’obra de l’IES La Garrotxa  

 Personal  Aprovar el Pla de vacances del personal d’aquesta C orporació  
 per l’any 2009  

 Promoció  Aprovar el torns setmanals, tant nocturns com de ca p de  
 setmana i festius, que regiran el servei del taxis a la  
 ciutat d’Olot  

 Urbanisme  Constatar el fet de la declaració implícita d'utili tat  
 pública a l'efecte d'ocupació dels béns per l'aprov ació del  
 Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), apro vat  
 definitivament per la Comissió territorial d’Urbani sme de  
 Girona en sessió de 18/06/03  



 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres d'adequ ació de  
 local en planta baixa d'edifici plurifamiliar situa t a la  
 ronda Paraires, 10, B  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta baixa  
 d'edifici plurifamiliar per a carnisseria situat al  carrer  
 Proa, 3, B  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a renovació llicència de ref orma i  
 addició de dues plantes pis en habitatge unifamilia r a la  
 carretera de la Canya, 68  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a finalitzar la construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 28 habitatges, 1 local comercial i   
 aparcaments a la carretera de les Tries, 61  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar  
 entre mitgeres de 3 habitatges i 2 locals situat a l'avinguda  
 Santa Coloma, 36  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres adequac ió local  
 comercial al carrer Pare Antoni Soler, 10  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edifici d'of icines  
 situat a la Ronda Fluvià, 13 - carrer Fontanella, 3 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 d'edificacions de càmping:  
 un bungalou i tres coberts.  

 Urbanisme  Aprovar l’estudi de l’eix de drenatge d’aigües pluv ials de  
 l’avinguda Reis Catòlics d’Olot  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir una  
 llar d'infants a l'avinguda Morrot s/n  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a una  
 oficina de la Seguretat social a la Ronda Fluvià, 4 .  

 Contractació  Urgència. Aprovar la liquidació de les obres del pr ojecte  
 executiu d’ampliació del Teatre Principal. Fase 2, adjudicades  
 a l’empresa Coempco SA  

 Contractació  Urgència. Aprovar el preu contradictori núm. 2 corr esponent a  
 les obres de construcció de l’Arxiu Comarcal i un e quipament  
 municipal, que es refereix al canvi d’anclatges de  
 permanents a provisionals a tot l’àmbit privat no c ontemplat  
 en el projecte original  


