Data

23/12/2009

Òrgan:

Junta de Govern Local ordinària

Descripció

Explicació

Contractació

Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL els serveis i
assistència tècnica en servidors i comunicacions en entorn
windows i ampliació de memòria dels servidors, d’acord
amb la seva oferta.

Contractació

Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL els serveis i
assistència tècnica de les aplicacions 'Genesys5' ,
d’acord amb la seva oferta.

Contractació

Contractar amb l’empresa Informàtica Corporativa Catalana
ICC SL l’ampliació xarxa connexió innalàmbrica entre les
diverses dependències municipals, consistents en:
-2 estacions base a 108 Mbps OFDM d’Alvarion
-instal·lació i configuració
-cablejat, màstil i petit material

Contractació

Contractar amb Informàtica Corporativa Catalana ICC SL
l’ampliació de la xarxa innalàmbrica a les dependències
municipals : Museu dels Sants i FES

Contractació

Contractar amb l’empresa Mont-Metall SCP les millores de
protecció d'intrusions a nivell de planta baixa de
l'escala d'emergència, ala Nord, de l'edifici de Can Joanetes

Contractació

Aprovar les actes de preus contradictoris de les obres del
projecte de redistribució de la planta baixa de
l’Ajuntament per a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

Contractació

Procedir a la venda a J. Serra Trias InterCar Bas dels
vehicles i ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit
municipal

Contractació

Adjudicar a l’empresa Aspecte Paisatge SLU els treballs
relatius a la redacció de projecte d’enderroc de
l’edificació anomenada Molí de l’Angel situada a la Llera
del Riu Fluvià

Contractació

Adjudicar a l’arquitecta I. Rodon Bonet els treballs
complementaris de la redacció del projecte d’interiorisme
de la sala polivalent annexa a l’Arxiu
Incloure en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local, en l’àmbit de finançament de
projectes d’inversió, les actuacions següents :
- Adequació de vestidors de l’Estadi d’Atletisme
- Adequació de sala municipal per a espai polivalent
- Col·lector primari separatiu del sector del Morrot
- Formació del camí fluvial, per a vianants i bicicletes,
en el marge del Riu Fluvià a Olot des del pont de cal
Russet al Grup Verge del Tura.
- Reforma nucli de serveis per a lavabo adaptat
- Adequació d’itinerari en els marges del Riu Fluvià en el
seu pas per Olot (en el tram des de Can Collell fins al
pont del Palau).
- Consolidació i adequació paisatgística del límit del
carrer Jaume II amb el Volcà la Garrinada.
- Adequació de la planta baixa de l’edifici del Cassés
com a espai cultural
- Ampliació i millora del camp de futbol de Sant Roc.
- Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic. Quadres número 11, 35 i 49.
- Contracte de subministrament per a l’adquisició d’un
sistema informàtic de captació d’imatges i dades digitals
- Instal·lació d’un sistema de vídeo vigilància dels
pavellons esportius de la ciutat d’Olot.
- Programes per avançar en la implantació de la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics:
- Contracte de subministrament per a la implantació de

Contractació

factura electrònica a l’Ajuntament d’Olot
- Contracte de subministrament per a la implantació d’un
registre telemàtic: Inter-operabilitat amb el registre de
l’Administració Oberta de Catalunya (OAC)
- Contracte de serveis Implementació de la firma
electrònica en els processos comptables de l’Ajuntament
d’Olot
I incloure en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local, en l’àmbit de finançament
d’actuacions d’interès social, les actuacions següents :
- Olot ciutat educadora: Projecte educatiu de ciutat
(Actuació A: Personal, Actuació B: Despeses corrents en
béns i serveis)
- Olot ciutat educadora: Activitats extraescolars per a la
cohesió social (Actuació A: Personal, Actuació B:
Despeses corrents en béns i serveis)
- Olot ciutat educadora: Gestió i funcionament de l’espai
educatiu per a joves "el Núria" (Actuació A: Personal, Actuació
B: Despeses corrents en béns i serveis)
Intervenció

Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció

Aprovar les certificacions següents:
- de liquidació de Coempco SA corresponent a les obres de
reforma de la cabanya de ponent del mas les Mate, obra
inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local i acceptar la
seva recepció.
- de liquidació d’Estudis i Projectes la Vall - Grup Mas
UTE corresponent a les obres d’equipaments estadi
atletisme, obra inclosa en el Fons Estatal d’Inversió
Local i acceptar la seva recepció.
- n.1 de Cabema Lloguer de maquinària SL corresponent a
les obres de renovació de voreres al sector de Benavent

Intervenció

Autoritzar l’endossament de la certificació n.1
d’Interiors CAT SL corresponent als treballs d’enderroc
dels edificis situats als carrers Llosa 16 i Santa
Cristina 3 a la Caixa de Pensions

Intervenció

Concedir un ajut econòmic a la Unió Esportiva Olot

Intervenció

Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Sant Francesc

Ingressos

Aprovació de la resolució del recurs de reposició
interposat contra la liquidació OSL-2009-800045
aprofitament especial domini públic operadors telefonia mòbil
Aprovació de la resolució del recurs de reposició
interposat contra la liquidació OSL-2009-800046
aprofitament especial domini públic operadors telefonia mòbil

Ingressos

Ingressos

Aprovació de la resolució del recurs de reposició
interposat contra la liquidació OSL-2009-800044
aprofitament especial domini públic operadors telefonia mòbil

Ingressos

Aprovació de la resolució del recurs de reposició
interposat contra la liquidació OSL-2009-800047
aprofitament especial domini públic operadors telefonia mòbil

Llicència

Concedir llicència per a legalització modificació
distribució interior habitatge situat al Mas Sobiras, 1

Llicència

Concedir renovació de llicència d'ampliació d'edifici
unifamiliar entre mitgeres amb augment del nombre
d'habitatges (d'1 a 2) situat al carrer Sant Feliu, 11

Urbanisme

Aprovar inicialment el projecte de formació de camí
fluvial, per vianants i bicicletes, en el marge del Riu
Fluvià a Olot (des del pont de Cal Russet al Grup Verge del Tura)

Urbanisme

Aprovar inicialment el projecte d’ampliació i millora del
camp de futbol de Sant Roc redactat pel Director de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública

Urbanisme

Aprovar inicialment el projecte d’adequació d'itinerari en
els marges del Riu Fluvià a Olot (tram des de Can Collell

al pont del Palau)
Contractació

Urgència. Contractar amb l’empresa Endesa Distribución
Eléctrica SLU els treballs relatius a la retirada de les
instal·lacions elèctriques de les finques del carrer dels
Sastres, núm. 34 i 35 i Esglaiers, núm. 36 i 38

Contractació

Urgència. Contractar amb l’empresa Excavacions Coll SL
els treballs de construcció d’una rasa per a soterrament
instal·lacions elèctriques per enderrocs de les finques
del carrer del Sastres 34-35

Contractació

Urgència. Contractar amb l’empresa EMTE Girona SA els
treballs de retirada de línies aèries BT i soterrament de
línies de BT per a la realització dels treballs
d'enderroc del carrer dels Sastres núm. 34 i 35

Contractació

Urgència. Aprovar d’acord amb el certificat del Director
facultatiu de l’obra, l’increment del cost d’execució de
l’obra del projecte de renovació de voreres al sector de
Benavent, inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local

Contractació

Urgència. Aprovar l’acta de preus contradictoris de data
22/12/09 del projecte de Renovació de voreres al sector de
Benavent

Contractació

Urgència. Aprovar d’acord amb el certificat del Director
facultatiu de l’obra, l’increment del cost d’execució de
l’obra del projecte de remodelació urbanística del carrer
Antoni Llopis (Tram c. Rengle - c. Hospici) inclosa en el
Fons Estatal d’Inversió Local

Contractació

Urgència. Aprovar l’acta de preus contradictoris de data
22 de desembre de 2009 del projecte de remodelació
urbanística del carrer Antoni Llopis (Tram c. Rengle - c.
Hospici), incloses en el Fons Estatal d’Inversió Local,
d’acord amb la documentació aportada pels tècnics
municipals i el tècnic director de l’obra.

Urbanisme

Urgència. Aprovar inicialment el projecte d’adequació de
sala municipal per a espai polivalent redactat per Rodon
Arquitectes i el projecte escenotècnic "sala polivalentbiblioteca central" redactat per Fresnel SA

