
 Data Acord:  08/07/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Promocions Eu roluque SL  
 les obres d’urbanització de la plaça dels pisos Gar rotxa,   
 incloses en el Fons Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Li-Bra Servei s de  
 construcció i restauració,  les obres  de condicion ament  
 acústic aula núm. 1 planta primer pis Escola Munici pal de  
 Música. Avinguda Anselm Clavé,7 incloses en el Fons  Estatal  
 d’Inversió Local  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Construccions  Meroca SL  
 les obres d’ampliació de voreres al carrer Joaquim Vayreda  
 (tram Mulleras - Secretari Daunis),  incloses en el  Fons  
 Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Auloce SA la subscripció entorn web  
 del perfil del contractant.  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Cobra Instala ciones y  
 servicios SA les obres del projecte de renovació in tegral de  
 l’enllumenat públic del sector de Benavent. Desglos sat Fase  
 1: obres bàsiques d’enllumenat i aigua  

 Contractació  Aprovar els preus extres relatius a sanejament de l es obres  
 d’ampliació del Teatre Principal Fase 2 i contracta r amb   
 l’empresa Coempco SA els treballs extres de les obr es  
 d’ampliació del Teatre Principal. Fase 2,  relative s a  
 l’escomesa i traçat de sanejament del Teatre al car rer Sant  
 Rafael  

 Contractació  Aprovar els preus extres relatius a subministrament ,  
 col·locació i adaptació de quadres elèctrics de les  obres  
 d’ampliació del Teatre Principal, fase 2 i contract ar amb   
 l’empresa Coempco SA la contractació dels treballs extres de  
 les obres d’ampliació del Teatre Principal Fase 2, relatius  
 al subministrament, col·locació i adaptació de quad res  
 elèctrics per a la adaptació d’escomesa d’emergènci a i  
 instal·lació existents.  

 Contractació  Aprovar els preus contradictoris de les obres d’amp liació del  
 Teatre Principal.Fase 2, relatius a canvi de portes  RF-60  
 per RF-120 i contractar amb Coempco SA els treballs  relatius  
 a canvi de portes.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Ibermar SL el servei de m anteniment  
 de les impressores de llarg format i plotters  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, fins el 28/06/10, l a  
 concessió administrativa d’ús privatiu de la via pú blica per  
 a la instal·lació d’un quiosc de llamins al Passeig  de Blay.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Construccions J.Pallàs SL  els  
 treballs extres de les obres del projecte de reforç  amb cel  
 ras i climatització de la planta pis de l'edifici d e la Torre  
 Castanys, d’acord amb l’informe emès pels Serveis T ècnics  
 Municipals  

 Contractació  Anul·lar l’acord de la Junta de Govern Local del di a 23/11/05, 
relatiu a la contractació a l’empresa RCR Aranda, P igem, Vilalta, 
Arquitectes,SL dels treballs de redacció del projec te complementari 
de la construcció d’equipaments (vestidors) de l’Es tadi d’Atletisme 
i adjudicar  a l’empresa RCR Aranda Pigem Vilalta A rquitectes SLP 
els treballs relatius a  redacció del projecte bàsi c i executiu i  

 estudi de seguretat i salut de la construcció d’edi fici  
 d’equipaments de l’estadi d’atletisme del sector Tu ssols-Basil  



 Contractació  Anul·lar la contractació aprovada per la Comissió d e Govern  
 del dia 14 de març de 2001 de redacció de projecte i direcció  
 d’obra de la construcció de l’equipament de l’Estad i  
 d’Atletisme del sector  Tussols-Basil, a l’empresa RCR  
 Aranda, Pigem, Vilalta, Arquitectes,SL pel que fa a  la  
 direcció d’obra i contractar amb RCR Aranda, Pigem,  Vilalta,  
 Arquitectes,SL els treballs de direcció d'obra d'ar quitecte  
 de les obres de construcció de l'edifici d'equipame nts de  
 l'Estadi d’Atletisme del sector Tussols-Basil, incl oses en el  
 Fons Estatal d’Inversió Local.  

 Contractació  Prorrogar amb l’empresa Banyoles Courrier SL MRW am b efectes  
 del dia 1/01/09 i fins el 31/12/09, el servei de mi ssatgeria  
 de les diferents dependències municipals  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Serveis de neteges tècniq ues Olot-  
 Net SL els treballs de neteja d'embornals als secto rs de:  
 - Bonavista, Sant Roc, Eixampla plaça Amèrica  
 - Zona A (Oest d'Olot)  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Florenci Cos SL el submin istrament  
 de divers material per a la instal·lació d'aigua ca lenta a  
 les cel·les de l'edifici de la Policia Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 9 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d 'Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal    
 - núm. 9 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d 'Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal   
 - núm. 5  d’Excover SA corresponent a les obres de  
 construcció pista de patinatge d'Olot   
 - núm. 5 d’Excover SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  pavelló municipal d'esports  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic als Esplais de la Garrotx a 

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

 Intervenció  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa,  
 amb destí al Pla de desenvolupament turístic (Plade tur) 2009,  
 presentar a l’esmentada convocatòria el projecte Pl adetur -  
 Senyalització, convocatòria 2009 i sol·licitar una subvenció  
 corresponent al Programa 6. Foment territorial del turisme,  
 apartat f) Millora de la senyalització, identificac ió i/o  
 interpretació dels recursos turístics del municipi mitjançant  
 la incorporació d’elements de suport i senyals info rmatius  
 multilingües  

 Promoció  Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut dins e l programa  
 de concessió de subvencions als Ajuntaments per a c obrir  
 despeses en obres de competència municipal, per a f inançar  
 part del projecte d’obres de manteniment de la Plaç a Mercat  
 Municipal situada al carrer Mulleras, 17 d’Olot.  

 Urbanisme  Donar compte de la sentència número 908 del Tribuna l Superior  
 de Justícia de Catalunya, dictada en relació al rec urs  
 ordinari 210/2005 interposat per Telefónica Móviles  España SA  
 contra la desestimació presumpta per silenci admini stratiu  
 de les al·legacions presentades per l’actora en el text del  
 Pla Especial d’Implantació d’Infraestructures de Te lefonia  
 mòbil d’Olot, aprovat per Junta de Govern Local de 25 d’agost  
 de 2004.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edifici indu strial  
 aïllat sense ús situat al carrer Garganta, 4  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge en  
 edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carr er  
 Francesc Montsalvatge, 14  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de paret de ta nca en  



 habitatge unifamiliar entre mitgeres i enderroc cob ert situat  
 al carrer Sant Cristòfor, 36  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a renovació llicència per la   
 construcció d'edifici plurifamiliar de 10 habitatge s i  
 aparcaments situat a l'avinguda Sant Jordi, 19  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a pròrroga llicència de cons trucció  
 d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 46 habita tges i 47  
 places d'aparcaments de vehicles i 6 de motos situa t al  
 carrer Costa Brava, 4  

 Llicència d'obres  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir una  
 botiga de venda al detall de roba de vestir i compl ements al  
 carrer Pare Antoni Soler, 10, baixos  


