
 Data  24/02/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa  Indelma SA els treballs d e  
 subministrament i col·locació de mobiliari  a la pl anta  
 baixa de l'edifici 'El Cassés' d'acord amb la memòr ia  
 valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals i  
 aprovada per la Junta de Govern Local del dia 17/02 /10 i  
 que està inclòs en el Fons Estatal per a l’Ocupació  i la  
 Sostenibilitat Local  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  SMOC SL el contracte menor d e les  
 obres de reforma de nucli de serveis per a lavabo a daptat,  
 inclòs en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la  
 Sostenibilitat Local  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules administratives particu lars  
 que regirà l'adjudicació, mitjançant procediment ob ert,  
 per a l'adquisició d'un sistema informàtic per a la   
 captació d'imatges digitals  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les obres del  
 projecte de pavimentació dels carrers: Volcà Puigsa font,  
 Volcà de Santa Margarida i adjacents  

 Contractació  Aprovar les liquidacions definitives de les obres  
 d’inversió amb càrrec a tarifa, executades per l’em presa  
 Sorea fins a febrer de 2010,  d’acord amb l’informe  del  
 director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública ,  
 segons:  
 -Millora barri de Sant Roc. Tram C/Madrid  
 -Passatge Caputxins (FEIL 2009)  
 -Carretera de la Canya (FEIL 2009)  

 Contractació  Aprovar la realització de les obres del Pla d’Inver sions  
 del servei d’aigua  

 Contractació  Adjudicar provisionalment  a l’empresa Comercial El èctrica  
 Olot SA el contracte de subministrament de les  
 lluminàries de la campanya Cel Fosc Passeig de Barc elona,  
 dels Lots núm. 1,2 i 3  

 Contractació  Adjudicar provisionalment  a l’empresa Adroher Germ ans SA  
 el contracte de subministrament de les lluminàries de la  
 campanya Cel Fosc Passeig de Barcelona, del Lot núm . 4  

 Contractació  Atorgar a l’empresa Arcadi Pla SA una pròrroga del termini  
 d’execució de les obres del projecte de construcció  de  
 l’Arxiu Comarcal i un equipament municipal d’un mes  i mig,  
 a comptar des de la data de notificació d’aquest ac ord.  

 Contractació  Augmentar en un 0,8% i amb efectes del dia 1/01/10,  el  
 preu de la concessió del servei de transport públic  urbà  
 de la Ciutat d’Olot, adjudicat a l’empresa UTE TEIS A-TPO SL  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Francesc Ventolà Grabolos a els  
 treballs d’instal·lació de 4 càmeres de vigilància al  
 Museu Comarcal i 1 a la Sala Oberta  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Mecánica Industrial de Ol ot SL  
 els treballs de manteniment de la lona del pati de  
 l'edifici Hospici, durant l'any 2010  

 Compres  Adquirir de Comercial Garestany SAL  quatre cadires  amb  
 destí a: 3 a l'oficina del Cadastre i 1 a les depen dències  
 de Secretaria  



 Secretaria  Aprovar el conveni pel  qual s'autoritza a l’Ajunta ment  
 d’Olot a ocupar el terreny situat en el xamfrà del carrer  
 Rei Martí, l’Humà 20 i avinguda Jaume II, de forma  
 provisional, per a esbarjo i espai lliure.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.4 d’Argon Informàtica SA corresponent a les obr es de  
 construcció llar infants Morrot   
 - n.2 de Promocons Jidt SL corresponent a les obres   
 d’arranjament entorn de les Fonts de Sant Roc   
 - n.18 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - n.18 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - n.19 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - n.19 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - n.7 d’UTE Firalet SL corresponent a les obres  
 d’urbanització del passeig del Bisbe Ramon Guillame t  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.19 d’ Arcadi  
 Pla SA corresponent a les obres de construcció nou arxiu  
 comarcal i equipament complementari a la Caixa de G irona  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.4 d’A rgon  
 Informàtica SA corresponent a les obres de construc ció  
 nova llar infants Morrot al Banc de Sabadell  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat,  
 Departament de Cultura amb destinació a Subvencions  a ens  
 locals que programin activitats culturals relaciona des amb  
 la cultura popular i tradicionals -Festes del Tura 2009  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació OSL-2009-800057  
 aprofitament especial domini públic operadors telef onia  
 mòbil a l'entitat Telefónica Móviles España SAU  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques l’àrea d’Ur banisme  
 d’aquest Ajuntament a una estudiant de 1r. curs de Cicle  
 formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa del  IES  
 Bosc de la Coma, durant el període del 25 de febrer  al 30  
 d’abril de 2010.  

 IMPC / Institut  Aprovar les Bases específiques per a l’atorgament d e  
 subvencions per a la rehabilitació de locals comerc ials;  
 segons bases que s’adjunten a l’expedient.  

 Promoció  Demanar al Departament de Política Territorial i Ob res  
 Públiques de la Generalitat de Catalunya, que les  
 facultats per recollir passatgers en ports i aeropo rts de  
 Catalunya, atorgades als vehicles de servei públic  
 discrecional de transport de viatgers amb capacitat   
 inferior a deu places (on s’inclouen tots els vehic les  
 adscrits a les llicències municipals de taxi de la ciutat  
 d’Olot), també s’estengui a les estacions del tren d’alta  

 Urbanisme  Aprovar el projecte modificat de l’edifici de l’arx iu  
 comarcal i edifici complementari, redactat per Isab el  
 Rodon de Rodon Arquitectes Associats  

 Urbanisme  Sol·licitar al Departament de  Cultura i Mitjans de   
 Comunicació de la Generalitat de Catalunya una subv enció  
 exclosa de concurrència pública per al finançament de part  
 del projecte modificat de l’edifici de l’arxiu coma rcal  



 Llicència  Concedir llicència per a modificació de pressupost  
 rehabilitació edifici plurifamiliar (reforma escala   
 comunitària, adequació previsió ascensor i terrat)    
 situada al carrer Alt de la Maduixa, 5  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació puntual de la  
 composició de la façana en habitatge unifamiliar aï llat  
 situat a l'avinguda Aragó, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització de tanca situ ada al  
 carrer Geranis, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma habitatge usat i  
 rehabilitació sotacoberta situat al carrer Bisbe Vi lanova  

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a la instal·l ació  
 d’una estació de servei a l’Av. Santa Coloma, 80 d’ Olot  

 Llicència  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a la rehabilitació i amp liació  
 del Mas la Canova d’en Grau i adequació per tres ha bitatges  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de pavimentació 2010 fase-1 red actat  
 pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Púb lica  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de condicionament i   
 millora camins veïnals de Batet. Pla 2008-2012 reda ctat  
 pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Púb lica  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per obrir  
 una sala de ball al carrer Castellà i Lloveras, 1  


