
 Data  28/10/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovació plec de clàusules per al contracte de ser veis  
 dels treballs de diagnosi i usos futurs de la plaça  de  
 braus d'Olot.  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules administratives particu lars  
 que regiran l'adjudicació, mitjançant procediment n egociat  
 sense publicitat, del contracte de serveis dels tre balls  
 per a la integració ambiental i paisatgística de l' ús  
 social del riu Fluvià dins la ciutat d'Olot.  

 Contractació  Resoldre el contracte signat en data 22/07/08 entre  aquest  
 Ajuntament i l’empresa Promotora Giro-Cat, SL per t al  
 d’executar l’obra núm. 2007/566 obres del  
 projecte d’urbanització de la Ronda Les Fonts, tram  des de  
 la carretera de Santa Pau a l’avinguda Verge de  
 Montserrat, inclosa en el Programa General del Pla Únic  
 d’Obres i Serveis de Catalunya any 2007  

 Contractació  Contractar amb Pere Boada Comas SL l'adjudicació d' obres  
 de construcció de 4 guals per a minusvàlids a la cr uïlla  
 del carrer Montsalvagte amb els carrers Sant Pere M àrtir i  
 Pare Roca  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris de data 19  
 d’octubre de 2009 del projecte de reforma de la cab anya de  
 ponent del Mas Les Mates per aulari polivalent,  in closes  
 en el Fons Estatal d’Inversió Local, d’acord amb la   
 documentació aportada pels tècnics municipals i el tècnic  
 director de l’obra.  

 Contractació  Aprovar el contracte de rènting subscrit amb  
 Caixarenting SA per a l'adquisició i manteniment  d e 8  
 PC'S amb destí a les dependències de l'OAC, per un termini  
 de 36  mesos, amb efectes del 24 d'gost de 2009 i f ins   
 al mes d'agost de 2012  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Rubau Tarrés SAU el tancam ent de  
 les  obres del projecte d'urbanització dels polígon s  
 d'actuació Campdedeu i Pere Aubert.Fase 2 .  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Tecno Oficina SL el  
 subministrament i col·locació de mobiliari de l'edi fici  
 annex a l'Ajuntament, d’acord amb la memòria valora da  
 redactada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovad a per  
 la Junta de Govern Local del dia 2 de setembre de 2 009.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 
 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 4 de Coempco SA corresponent a les obres de reforma  
  cabanya Mas les Mates   
 - n.8 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 l’edifici de serveis de dinamització social i econò mica  
 del barri vell al carrer Lliberata Ferrarons, 9  
 - n.3 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres d’adaptació lavabos i vestíbul a la planta ba ixa  
 edifici IME   
 - n.11 d’Excover SA corresponent a les obres de  
 construcció pavelló d'Esports  
 - n.11 d’Estudis i projectes la Vall - grup Mas (UT E)  
 corresponent a les obres de construcció edifici  
 equipaments per estadi atletisme   
 - n.1 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres de construcció cabina control de procés de ge stió  
 ordinadors OAC   
 
  



 - certificació n.3 de Montolivet Instal·lacions SL  
 corresponent a les obres de distribució planta baix a  
 Ajuntament per OAC   
 - n.11 d’Excover SA corresponent a les obres de  
 construcció pista de patinatge   
 - n.3 de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres  
 d’urbanització polígons actuació Campdedéu i Pere A ubert,  
 fase 2   
 - n.1 d’Argon Informàtica SA corresponent a les obr es de  
 construcció llar infants El Morrot   
 - n.3 de l’UTE Firalet SL corresponent a les obres  
 d’urbanització del passeig del bisbe Ramon Guillame t  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 d’A luminis  
 i Serralleria Deri SL corresponent a les obres de  
 proteccions solars a la planta baixa de la policia  
 municipal al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de dues certificacions  
 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de constru cció  
 arxiu comarcal i equipaments complementaris a la Ca ixa de  
 Girona  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.3 de  
 Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les obr es de  
 distribució planta baixa ajuntament per OAC a la Ca ixa  
 Penedès  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de  
 Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les obr es  
 cabina control de procés de gestió ordinadors OAC a  la Caixa 
 Penedès  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Agrupament Sords de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patinatge Artístic Olo t  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Natació Olot  

 Intervenció  Aprovar les liquidacions corresponents les altes de l 1r. i  
 2n. trimestre de l’Impost sobre activitats econòmiq ues  
 exercici 2009  

 Intervenció  Avançar a l’Institut Municipal de Promoció de la Ci utat la  
 quantitat necessària per cobrir les desviacions de  
 finançament que té motivades pel retard en el cobra ment  
 dels convenis i ajuts que han de provenir dels pact es per  
 l’ocupació de diversos anys i del SOC.  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a la provisió, mitjança nt  
 concurs oposició, en torn lliure, de dues places  
 d’auxiliar administratiu/va d’administració general , grup  
 C2, personal laboral fix, adscrites a l’àrea de Ser veis  
 generals, una a la secció de Recursos humans i l’al tra a  
 l’Oficina d’atenció al ciutadà.  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a la provisió, mitjança nt  
 concurs oposició, per promoció interna, d’una plaça   
 d’administratiu/va d’administració general, grup C1 ,  
 personal laboral fix, adscrita a l’àrea d’Urbanisme .  



 Urbanisme  Aprovar la liquidació de la reparcel·lació voluntàr ia  
 presentada en relació al Polígon d’Actuació 03.03 I ES  
 Montsacopa  

 Urbanisme  Aprovar el Conveni de col·laboració Tècnica entre G UOSA i  
 l’Ajuntament d’Olot per la redacció del Pla Local  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació de coberta i   
 enderroc parcial en dos edificis bifamiliars entre  
 mitgeres, situat al carrer Ripoll, 12, 1r, 1a i 1r,  2a i  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'aparell ele vador  
 en edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al c arrer  
 Verge de Montserrat, 6  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació de coberta e n  
 edifici plurifamiliar entre mitgeres i enderroc de  
 safareigs, situat al passeig d'en Blay, 48  

 Llicència  Donar compte a la Junta de Govern Local dels inform es  
 emesos per l’arquitecte municipal i per l’arquitect e  
 tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública e n  
 relació a la sol·licitud de llicència d’obres de  
 construcció de rampa d'accés a finca, situada al Ma s Masllorenç 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar en testera de 15 habitatges i 16 plac es  
 d'aparcament situat al carrer Lluís Torras Nató, 22  

 Urbanisme  Aprovar el desglossat de les obres parcials d’acaba t de la  
 urbanització de la Ronda Les Fonts (Tram Ctra. Sant a Pau  
 - Av. Verge de Montserrat)  

 IME /  Vist el conveni de col·laboració entre el Departame nt  
 d'Educació i l'Ajuntament d'Olot per al Pla educati u  
 d'entorn curs 2009/2010, aprovar la signatura d'una  addenda.  

 IME /  Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell  
 Comarcal de la Garrotxa, per tal de rebre una aport ació  
 com a col·laboració en les despeses que generen els   
 ensenyaments post-obligatoris a la ciutat d’Olot.  


