
 Data  16/12/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Comercial Elèc trica  
 Olot SL  el contracte de subministrament de les  
 lluminàries de la campanya Cel Fosc dels Lots núm. 10 i 11  

 Contractació  Adjudicar definitivament  a l’empresa Electro-Stock s SLU  
 el contracte de subministrament de les lluminàries de la  
 campanya Cel Fosc dels Lots núm. 1,2,3,4, 5,6,7,8, 12,13,  
 14,15  

 Contractació  Adjudicar definitivament  a l’empresa Adroher Germa ns SA  
 el contracte de subministrament de les lluminàries de la  
 campanya Cel Fosc dels Lots núm. 9,16  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Coempco SA els treballs de   
 connexió d'aeroterms a la Sala Carbonera del Teatre   
 Principal.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Centres de transformació  
 Solucions SL els treballs de construcció de l'inter ior de  
 l'estació transformadora situada a la planta baixa de  
 l'Arrxiu Comarcal, i relatius a: ferratges, paleter ia, i  
 protecció passiva contra el foc  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Endesa Distribución Elect rica  
 SLU els treballs relatius al centre de transformaci ó a  
 l'Arxiu Comarcal, ubicat al Puig del Roser , consis tents  
 en la instal·lació d’extensió:  
 -punt de connexió; Roser, Arxiu Comarcal  
 -instal·lacions a realitzar: Centre de Transformaci ó i  
 Xarxa BT  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL els tr eballs  
 de subministrament i col·locació d’una tanca de fus ta  
 tractada a l’exterior de la Llar d'Infants Les Font s  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Aspecte Paisa tge  
 SLU, els treballs per la integració ambiental i  
 paisatgística de l’ús social del riu Fluvià  

 Compres  Adjudicar a  l’empresa  Enginyeria Obrador SL els t reballs  
  relatius a  la  redacció del projecte de formació del  
 Camí Fluvial per a vianants i bicicletas en el marg e del  
 Fluvia a Olot ( des del pont de Cal Russet fins al Grup  
 Verge del Tura).  
 
Contractació  Aprovar el conveni per a la donació i cessió de dre ts a l’Arxiu 

d’Imatges d’Olot.  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, per a  l’adjudicació de treballs de red acció  
 dels projectes bàsic i executiu (estudi de segureta t i  
 salut inclòs) i la direcció d'obra del projecte  
 d'adequació per a vestidors de l'edifici d'equipame nts de  
 l'Estadi d'Atletisme. Aquesta contractació es trami tarà  
 pel procediment d’urgència.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Adroher Germans SA el  subministrament de 
diverses lluminàries de la campanya cel fosc.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Montolivet Instal·lacions SL els  
 treballs de subministrament i col·locació d'un port er  
 automàtic a la porta d'accés a l'Escola Malagrida.  

 Contractació  Contractar amb La Fageda SCCL el subministrament de :  
 -arbrat per als jardins  de l'avinguda Reis Catòlic s  
 -subministrament de planta (heura, boixos ) amb des tí als  
 jardins de la plaça Clarà  



 Contractació  Contractar amb l’empresa Palomé Prat Josep SLNE  
 unipersonal els treballs de:  
 - tala i retirada de restes  pollancres del Vial Sa nt Jordi  
 - tala i retirada de restes pollancres zona Pavello ns d’Esports  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Bioacustic, control de pl agues  
 d'aus, l'adquisició de 300 m. de punxes anticoloms per tal  
 d'instal·lar a les façanes de diversos edificis.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  de Joan Moli Aubert - Imp remta  
 Aubert  els treballs de grafisme i retolació de 5 c artells  
 informatius de la qualitat de l'aigua a les fonts  

 Compres  Adquirir de l’empresa Serra Moto SL bufadors amb de stí al  
 servei de neteja viària  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció   Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Li-bra serveis de construcció i  
 restauració SL corresponent a les obres de condicio nament  
 acústic aula planta primera Escola de Música i dona r  
 conformitat a l’obra, inclosa en el Fons Estatal  
 d’Inversió Local i acceptar la seva recepció  
 - n.4 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres de distribució planta baixa per OAC   
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL  
 corresponent a les obres de construcció cabina cont rol  
 gestió ordinadors OAC   
 - de liquidació de Pla d'Olot SL corresponent a les  obres  
 de tractament acústic auditori i construcció lavabo   
 adaptat a l'Escola de Música, obra inclosa en el Fo ns  
 Estatal d’Inversió Local i acceptar la seva recepci ó   
 - n.2 d’Argon Informàtica SA corresponent a les obr es de  
 construcció llar infants el Morrot   
 - núm.17 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d e  
 l’Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - núm.17 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d e  
 l’Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - núm.13 d’Excover corresponent a les obres de cons trucció  
  pista de patinatge   
 - núm. 13 d’Excover corresponent a les obres de  
 construcció pavelló municipal d'esports  
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL  
 corresponent a les obres d’adaptació de lavabos i v estíbul  
 a la planta baixa (accés nord, pati) edifici públic   
 d'úsos múltiples de l'avinguda St. Joan les Abadess es, 22,  
 obra inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de les següents factures d ’Arcadi  
 Pla SA corresponent a les obres de construcció de l ’arxiu  
 comarcal i equipament complementari a la Caixa de G irona  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 d’A mbit  
 Interiors Olot SL corresponent al subministrament d e  
 mobiliari per l’OAC  a la Caixa Penedès  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Consorci Adminis tració  
 Oberta i Electrònica de Catalunya, amb destinació a   
 Subvenció projectes promoguts pel Consorci AOC. -  
 Infrastructura de Dades Espacials IDEC.LOCAL  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Consell Comarcal  de la  
 Garrotxa, amb destinació a Subvencions als ajuntame nts per  
 a la realització d'activitats relacionades amb l'es port,  
 la compra de material esportiu i el manteniment de les  
 instal·lacions esportives.   

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Consorci Localre t, amb  
 destinació a Modernització de la prestació dels ser veis  
 públics mitjançant la utilització de les tecnologie s de  
 la informació i la comunicació, any 2008 -Plataform a  
 tramitació altes vehicles Ajuntaments i D.G.T.   



 Intervenció  Avançar a l’Institut Municipal d’Educació la quanti tat per  
 cobrir les desviacions de finançament que té motiva des  
 pel retard en el cobrament dels convenis i ajuts qu e han  
 de provenir dels pactes per l’ocupació de diversos anys i  
 del SOC.  

 Ingressos  Donar  compte a la Junta de Govern Local de l’acord  del  
 decret d'Alcaldia del dia  9/12/09, d'aprovació de la  
 liquidació del servei d'aigua i clavegueram del 3r  
 trimestre de l'exercici 2009  

 Personal  Aprovar el Pla de vacances de Nadal del personal d’ aquesta  
 Corporació per l’any 2009  

 Promoció  Informar favorablement i aprovar la proposta presen tada  
 pel col·lectiu de taxistes d’Olot, en el sentit que ,  
 durant l’any 2010, no hi hagi cap increment de les tarifes  
 urbanes del servei de taxi a la nostra ciutat; amb la  
 qual cosa les tarifes que s’aplicaran a aquest serv ei  
 seran les mateixes d’aquest 2009  

 Urbanisme  Aprovar expropiació per mutu acord plaça Palau, 13 i 14  

 Urbanisme  Aprovar expropiació per mutu acord plaça Campdenmàs  9  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització reforç estruc tural  
 planta sotacoberta situada al carrer Aigua, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge en pla nta  
 primera d'edifici plurifamiliar i de local en plant a baixa  
 situat al carrer Panyó, 12, B  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local en edif ici  
 plurifamiliar per a bar-restaurant situat al carrer  Notari  
 Nonet Escubós, 14, B  

 Llicència  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès  
 per l’arquitecte municipal en relació a la sol·lici tud de  
 llicència d’obres de rehabilitació del Mas ca la Gu idet  

 Llicència  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès  
 per l’arquitecte municipal en relació a la sol·lici tud de  
 llicència d’obres de reforma, ampliació i rehabilit ació de  
 la cabana de can Met  

 Urbanisme  Aprovació inicial de la consolidació i adequació  
 paisatgística del límit del carrer Jaume II amb el volcà  
 la Garrinada  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de millora d’eficiè ncia  
 energètica de l’enllumenat públic. Quadres número 1 1, 35 i 49  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte del col.lector prim ari  
 separatiu del sector del Morrot  

 IME /  Aprovació del conveni amb el Departament d’Educació  de la  
 Generalitat de Catalunya, per a la realització  d’activitats 

complementàries específiques de l’educació secundàr ia obligatòria 
adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives es pecials 
derivades de la inadaptació al medi escolar. 

 AIO Aprovar les memòries de l’Arxiu d’Imatges d’Olot (A IO)  
 dels anys 2007 i 2008.  

 Joventut /  Aprovar el programa i el pressupost de la campanya Nadal Diver 2009  

 Contractació  Urgència. Aprovar d’acord amb el certificat del Dir ector facultatiu 
de l’obra, l’increment del cost d’execució de l’obr a del projecte de 
l’edifici d’equipaments per  l’Estadi d’Atletisme d’Olot, inclosa 
en el Fons Estatal d’Inversió Local 

Contractació Urgència. Adj udicar a Aspecte Paisatge, SL  els treballs relatiu s a 
la redacció del projecte d’adequació d’itinerari en  els marges del 
riu Fluvià entre Can Collet i el Pont del Palau 


