
 Data  10/02/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Esja Pintors SL els treba lls de  
 pintura interior de les sales d’introducció de dinà mica de  
  la terra i d’ecosistemes  i mòduls d’aquestes sale s del  
 Museu dels Volcans  

 Contractació  Procedir a la realització de les subscripcions  
 corresponents a les diferents dependències municipa ls per  
 a l’any 2010 

 Contractació  Aprovació plec de clàusules administratives particu lars  
 que regirà l'obra: adequació de sala municipal per a espai  
 polivalent  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL el  
 subministrament per a la implantació del registre  
 telemàtic i la interoperabilitat amb l'Administraci ó  
 Oberta de Catalunya (OAC), inclosa en el Fons Estat al per  
 a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules administratives particu lars  
 que regirà l'adjudicació, mitjançant procediment ob ert, de  
 l'obra: construcció del col·lector primari separati u del  
 sector del Morrot, inclosa en el FEOSL  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules administratives particu lars  
 que regiran l'obra: adequació de vestidors de l'est adi  
 d'atletisme, incloses en el FEOSL  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules administratives particu lars i  
 prescripcions tècniques que regiran, mitjançant  
 procediment obert, el subministrament de l'equipame nt  
 escenotècnic de l'adequació de la sala municipal pe r a  
 espai polivalent, inclòs en el FEOSL  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Arnau estudi d'arquitectu ra SLP  
 els treballs de direcció d'obra i de coordinació de   
 seguretat i salut de l’obra: construcció del col·le ctor  
 primari separatiu del sector del Morrot, inclosa en  el FEOSL 
 
Contractació  Contractar amb l’empresa Enginyeria Obrador SL els  
 treballs de direcció d'obra i coordinació de segure tat i  
 salut de l'obra: formació de camí fluvial per a via nants  
 i bicicletes, en el marge del riu Fluvià a Olot (de s del  
 pont de Cal Russet al Grup del Verge del Tura) incl osa en  
 el FEOSL.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Plana Hurtós Enginyers SL els  
 treballs de direcció d'obra i coordinació de segure tat i  
 salut de l’obra: ampliació i millora del camp de fu tbol  
 Sant Roc, inclosa en el FEOSL  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Aspecte Paisatge SL els t reballs  
 de direcció d'obra i de coordinació de seguretat i salut  
 de l’obra:adequació itinerari en els marges del riu  Fluvià  
 en el seu pas per Olot (tram des de  Can Collell fi ns el  
 Pont del Palau) inclosa en el Fons Estatal per a  
 l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (núm. 1.226)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Arnau estudi d'arquitectu ra SLP  
 els treballs de direcció d'obra i coordinació de se guretat  
 i salut de l'obra: consolidació i adequació paisatg ística  
 del límit del carrer Jaume II amb el Volcà la Garri nada,  
 inclosa en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la  
 Sostenibilitat Local (núm. 1177).  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Serconstecc Garrotxa SL e ls  
 treballs de direcció d'obra i coordinació de segure tat i  
 salut de l'obra:millora d'eficiència energètica de  
 l'enllumenat públic. Quadres núm. 11, 35 i 49, incl osa en  



 el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilita t Local  
 (núm. 1161).  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Plana Hurtós Enginyers SL els  
 treballs de direcció d'obra i coordinació de segure tat i  
 salut de l’obra: adequació de la planta baixa de l' edifici  
 del Cassés com a espai cultural, inclosa  en el Fon s  
 Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local   

 Contractació  Contractar amb l’empresa Bramon Sitjà Bassols Assoc iats SL  
 els treballs de direcció d'obra (arquitectura tècni ca),  
 coordinació de seguretat i salut i control de quali tat de  
 l’obra: adequació de la sala municipal per a espai  
 polivalent, inclosa  en el Fons Estatal per a l’Ocu pació i  
 la Sostenibilitat Local   

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Bramon Sitjà Bassols Asso ciats  
 SL els treballs de direcció d'obra (arquitectura tè cnica)  
 de l’obra: adequació dels vestidors de l'Estadi  
 d'Atletisme, inclosa en el Fons Estatal per a l’Ocu pació i  
 la Sostenibilitat Local   

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Bramon Sitjà Bassols Asso ciats  
 SL els treballs de coordinació de seguretat i salut  i  
 control de qualitat de l’obra: adequació vestidors de  
 l'Estadi d'Atletisme, inclosa en el Fons Estatal pe r a  
 l’Ocupació i la Sostenibilitat Local   

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Arnau estudi d'arquitectu ra SLP  
 els treballs de gerència d'obra de les obres d'adeq uació  
 d'edifici de serveis com a vestidors a l'Estadi  
 d'Atletisme, incloses en el Fons Estatal per a l’Oc upació  
 i la Sostenibilitat Local  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Arnau estudi d'arquitectur a SLP  
 els treballs de gerència d'obra  de les obres inclo ses en  
 el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilita t  
 Local:  
 -Adequació de l'edifici municipal com a centre cult ural  
 polivalent  
 -Construcció del col·lector primari separatiu del s ector  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Arnau estudi d'arquitectur a SLP  
 els treballs de gerència d'obra, de les obres inclo ses en  
 el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilita t Local  
  següents:  
 -Formació de camí fluvial, per a vianants i bicicle tes, en  
  el marge del Riu Fluvià  (Cal Russet-Verge del Tur a)  
 -Reforma nucli de serveis per a lavabo adaptat  
 -Adequació d’itinerari en els marges del Riu Fluvià  a Olot  
  (tram des de Can Collell al pont del Palau)  
 -Consolidació i adequació paisatgística del límit d el  
 carrer Jaume II amb el Volcà La Garrinada.  
 -Adequació de la planta baixa de l’edifici del Cass és com  
 a espai cultural.  
 -Ampliació i millora del camp de futbol de Sant Roc .  
 -Millora d’eficiència energètica de l’enllumenat pú blic.  
 Quadres número 11, 35 i 49.  
 -Subministrament equip de control estàtic de veloci tat  
 -Programari per avançar en la implantació de la Lle i  
 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serve is  
 públics (bloc 1). 
 
Contractació  Desestimar el recurs de reposició presentat contra la resolució del 

contracte d’execució de les obres d’urbanització de  a Ronda les  
 Fonts (tram des de la carretera Santa Pau a l’aving uda  
 Verge de Montserrat) : actuació 2007/566 del PUOSC.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Excavacions Coll SL el contra cte  
 mixt de redacció de projecte i estudi de seguretat i  
 salut, direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut,  
 pla de seguretat i execució de les obres d’enderroc  dels  
 edificis Plaça Palau,14 - C/ La Llosa 13, d’acord a mb el  



 seu pressupost del dia 15 de gener de 2010 i que fi gura  
 com a annex a l’expedient.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Montolivet instal·lacions SL  les   
 obres del projecte d'ubicació d'un nou despatx de l 'àrea  
 de Secretaria d'aquest Ajuntament, d'acord amb el p rojecte  
  redactat per Serveis Tècnics Municipals, aprovat p er: la  
 Junta de Govern Local en data: 30/12/2009  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Sadina System SL els treb alls de  
 construcció d'un rocòdrom interior, un búlder inter ior i  
 un rocòdrom exterior a les instal·lacions de la nov a pista  
 de patinatge.  

 Contractació  Adjudicar definitivament a RCR Aranda Pigem Vilalta   
 Arquitectes SLP, els treballs de redacció dels proj ectes  
 bàsic i executiu (estudi de seguretat i salut inclò s) i la  
 direcció d’obra del projecte d’adequació per a vest idors  
 de l’edifici d’equipaments de l’Estadi d’Atletisme  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Terundar SL la pròrroga de l  
 contracte de manteniment preventiu de les instal·la cions  
 de climatització i calefacció de l'edifici Ajuntame nt i  
 Policia Municipal, durant l'any 2010.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Montolivet Instal·lacions  SL els  
 treballs d'instal·lació de climatització del vestíb ul de  
 l'accés Nord de l'edifici destinat a Institut Munic ipal  
 d'Educació, Pla de Transició al Treball i Escola Of icial  
 d'Idiomes, ubicat a l'avinguda Sant Joan de les Aba desses,  
 22 d'aquesta Ciutat, i consistent en la instal·laci ó  
 d’una bomba de calor.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre d'Iniciatives  
 Turístiques d'Olot  

 Intervenció  Concedir l’ajut econòmic al Grup Rialles Olot  

 Ingressos  Aprovació bases per a la sol·licitud de reducció de  la  
 taxa de prestació de servei de recollida i tractame nt  
 d'escombraries i residus i taxa de serveis de clave gueram  
 exercici 2010  

 Ingressos  Aprovació bases per a la sol·licitud de reducció de  la  
 taxa de prestació de servei de recollida i tractame nt  
 d'escombraries i residus per a les vivendes ubicade s en  
 sòl rústic, exercici 2010  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Promoció  Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot i l’Associació de Comerciants d’Olot (A.C.O. ), per  
 a la realització de la Botiga al carrer durant els anys  
 2010 i 2011.  

 Promoció  Autoritzar a Via Làctea SLU per instal·lar una màqu ina  
 expenedora de llet a l’interior de la plaça del Mer cat,  
 amb efectes d’1/02/10.  

 Urbanisme  Adquisició del 50% de la parcel·la resultant número  14 del  
 Projecte de reparcel·lació del pla parcial del sect or 12  
 La Guardiola  



 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'edifici en pla nta  
 soterrania situada a l'avinguda Estació, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació portal d'accés a   
 l'aparcament de l'habitatge unifamiliar entre mitge res  
 situat al carrer Sevilla, 16  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de tanca de pa rcel·la  
 situada al carrer Grup Verge del Tura, 10-12  

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a formació de  nou  
 accés a l'aparcament de la planta baixa de l'habita tge  
 situat al carrer Brida, 15  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de millora d’eficiè ncia  
 energètica de l’enllumenat públic. Quadres número 5 9, 74 i  
 160  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de pavimentació del s  
 carrers Volcà del Puig Rodó, Muntanya de Pedra Agud a i  
 adjacents redactat pel Director de l’Àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’ampliació i mi llora  
 del camp de futbol de Sant Roc, d’acord amb l’infor me  

favorable emès pel Director de l’Àrea d’Infraestruc tura i Obra 
Pública  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte constructiu de  
 consolidació i adequació paisatgística del límit de l  
 carrer Jaume II d’acord amb l’informe favorable emè s pel  
 Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal d'establiment  (A nnex  
 III) per obrir un bar a la plaça Onze de Setembre, 5 

 Joventut /  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva , de  
 l’Àrea d’Esports  

 Urbanisme  Urgència. Desestimar, en tots els seus extrems, l’e scrit  
 de sol·licitud de paralització de les obres de cons trucció  
 de l’arxiu històric del terme municipal d’Olot  


