
 Data  24/03/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Arcadi Pla SA  les  
 obres d’adequació de sala municipal per a espai  
 polivalent, incloses en el Fons Estatal per a l’Ocu pació i  
 la Sostenibilitat  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa UTE Estudis i   
 Proj. la Vall SL i Grupmas edificació SL  les obres   
 d’adequació vestidors de l’Estadi d’Atletisme, incl oses en  
 el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilita t  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Rubau-Tarrés SAU les  
 obres de construcció del col·lector primari separat iu del  
 sector del Morrot, incloses en el Fons Estatal per a  
 l’Ocupació i la Sostenibilitat  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Figueras Fill s SL  
 les obres Projecte de millora de l’eficiència energ ètica  
 de l’enllumanenat públic, quadres 11, 35 i 49, incl oses en  
  el Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilit at Local  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Promocons Jid t SL  
 les obres d’ampliació i millora del camp de futbol de Sant  
 Roc, incloses en el Fons Estatal per a l’ocupació i  la  
 sostenibilitat Local  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Josep Vilanov a SA  
 les obres de consolidació i adequació paisatgística  del  
 límit del carrer Jaume II amb el volcà la Garrinada ,  

incloses en el Fons Estatal per a l’ocupació i la s ostenibilitat 
Local  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Pere Boada Co mas SL  
 les obres d’adequació d’itinerari en els marges del  riu  
 Fluvià en el seu pas per Olot (en el tram des de ca n  
 Collell fins el pont del Palau), incloses en el Fon s  
 Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat Local  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Construccions   
 J.Pallàs SL les obres d’adequació de la planta baix a del  
 edifici el Casses com a espai cultural, incloses en  el  
 Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat L ocal  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa COEMPCO SA le s obres  
 de formació de camí fluvial, per a vianants i bicic letes,  
 en el marge del riu Fluvià a Olot, des del pont de cal  
 Russet fins el grup Verge del Tura , incloses 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 neg ociat  
 sense publicitat, per al subministrament de divers  
 material esportiu  

 Contractació  Procedir al canvi de nom a favor de l’empresa Vallv ella  
 Finques SL del contracte signat entre aquest Ajunta ment i  
 la companyia mercantil  Garrotxa Llars, SL en data 1 de  
 juny de 2006  per a l’arrendament d’un local situat  a  
 l’avinguda Xile, núm. 6 i destinat a magatzem  

 Contractació  Prorrogar, per a l’any 2010,  els contractes subscr its amb  
 l’empresa Ascensors Serra SA pel servei de mantenim ent  
 dels ascensors instal·lats als edificis que es deta llen a  
 continuació: Casa Trincheria, Can Jombi (Brigada), Escola  
 Malagrida,  Ajuntament (Can Joanetes), Museu Comarc al,  
 Museu dels Volcans, Escola Llar, IME, Escola Expres sió, EOI  

 Contractació  Aprovar l’addenda  al conveni signat entre aquest  
 Ajuntament i relatiu a la donació a l’Arxiu Municip al  
 d’Olot i a l’Arxiu Històric Comarcal  d’un conjunt de  
 fullets i programes d’activitats a la Ciutat d’Olot  i  



 d’artistes olotins, anomenat AMO. Col·lecció Ribas- Pujol,  
 i que fa referència a l’actualització de l’inventar i.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Arico Forest SL els treba lls de  
 poda en alçada de diversos plàtans de  l'avinguda  
 Argentina d'aquesta Ciutat, d’acord amb el seu pres supost  
 que figura com a annex.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres del nou despatx a l’àrea de secretaria  
 - n.1 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres de tancament despatxos i renovació aire edifi ci  
 annex ajuntament    
 - n.1 d’Excover SA corresponent a les obres  
 complementàries de millores pavelló amb la construc ció  
 nova xarxa d’evacuació d’aigües pluvials a l’Avingu da  
 República Argentina  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 Mon tolivet  
 Instal·lacions SL corresponent a les Obres per desp atxos a  
 la planta baixa edifici Ajuntament a la Caixa Pened ès  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de veïns i   
 propietaris del Nucli Antic  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Eixample Popular  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Vivendes la Garr otxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Benavent  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Bonavista  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV la Caixa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l'AAVV Desemparats  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV les Fonts  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic  a l’AAVV Montolivet  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic  a l’AAVV les Planotes  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic  a l’AAVV del Morrot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic  a l’AAVV Pequin  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic  a l’AAVV St.Cristòfor Ma s Bernat  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV i Comerciants Sa nt  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Sant Francesc  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Sant Roc  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Sant Miquel  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Com.Propietaris Av. Santa  
 Coloma, 20-24  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Junta Veïnal de Bate t  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra les liquidacions OSL-2009-800061 i OSL-  
 2010-800007 aprofitament especial domini públic ope radors  
 telefonia mòbil a l'entitat Euskaltel  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació OSL-2009-800059 i O SL-  
 2010-800005 aprofitament especial domini públic ope radors  
 telefonia mòbil a l'entitat Vodafone España SAU-  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació OSL-2010-800008  
 aprofitament especial domini públic operadors telef onia  
 mòbil a l'entitat Telefonica Moviles España SAU.  



 Ingressos  Aprovació de la resolució del recus de reposició  
 interposat contra la liquidació OSL-2010-800009  
 aprofitament especial domini públic operadors telef onia  
 mòbil a l'entitat France Telecom España SA  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa pe r les  
 pràctiques realitzades per alumnes de l'IES-SEP La Garrotxa  

 IMPC / Institut  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i  
 Navegació de Girona 2010, per a promocionar i difon dre  
 l’oferta congressual, lúdico turística i d’espais  
 singulars i de centres congressuals del municipi d’ Olot.  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció de l’Escola Taller M as les  
 Mates.  

 Urbanisme  Concòrrer a la convocatòria de subvencions del Depa rtament  
  de Política Territorial i Obres Públiques de la  
 Generalitat de Catalunya d’acord amb la resolució  
 PTO/462/2010 d’atorgament d’ajuts per a actuacions de  
 millora paisatgística de rambles, passeigs i avingu des  
 arbrades dels municipis de Catalunya, per tal de fi nançar  
 el projecte de supressió de barreres arquitectòniqu es i  
 conversió en àrea de vianants de l’Avinguda Repúbli ca  
 Argentina (tram entre la plaça Amèrica i el carrer Hondures) 

 Urbanisme  Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut dins e l  
 programa de concessió de subvencions als Ajuntament s per a  
 cobrir despeses en obres de competència municipal, per a  
 finançar part de la memòria valorada d’actuacions d e  
 millora i manteniment al cementiri municipal (accio ns 35 a 48) 

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada d’actuacions de millora  i  
 manteniment al cementiri municipal (accions 35 a 48 )  
 redactada pels serveis tècnics municipals signada e n data  
 març de 2010  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada redactada pels serveis tècnics  
 municipals en data març de 2010 de rehabilitació pu ntual  
 d’elements externs. Casa PB+1P1+P golfes al carrer Sant  
 Bernat, 11.  

 Llicència  Concedir llicència per a redistribució interior  
 d'habitatge en edifici plurifamiliar situat al carr er  
 Francesc Montsalvatge, 20  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de local en planta  baixa  
 en edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al c arrer  
 Sant Pere Màrtir, 12, B, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a obres rehabilitació d'un  
 habitatge usat situat al carrer Fontfreda, 4, 3r  

 Llicència  Concedir renovació llicència per la construcció d'e difici  
 plurifamiliar de 6 habitatges i 1 local comercial s ituat a  
  la plaça del Conill, 2  

 Llicència  Concedir renovació llicència de construcció d'edifi ci  
 plurifamiliar entre mitgeres de 20 habitatges, 2 lo cals i  
 aparcaments situat al carrer Bisbe Lorenzana, 20  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma estructural interi or mas  
 la Coromina  (Les Fonts)  

 Llicència  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a la  legalització de le s obres  
 de reforma i ampliació  al Mas Can Blanc.  

 Urbanisme  Aprovar l’execució d’una de les fases en què es des glossa  
 el projecte d’urbanització de l’Av. República Argen tina  
 (tram entre la plaça Amèrica i el carrer Hondures),  i que  
 correspon a la supressió de barreres arquitectòniqu es i  
 conversió en àrea de vianants de l’avinguda Repúbli ca  
 Argentina (tram entre plaça Amèrica i carrer Hondur es)  



 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir  
 una activitat de venda d'aparells electrònics i com ponents  
 per Internet a l'avinguda Santa Coloma, 99.  

 Medi Ambient /  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Dept. Medi Ambient i Habitatge, dins el  
 programa: Actuacions d’ordenació ambiental de la  
 il·luminació exterior 2010, sol·licitar una subvenc ió  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, dins el programa: Subvencions per al foment  i la  
 pràctica de l’esport destinades als ajuntament i a les  
 entitats esportives, presentar a l’esmentada convoc atòria  
 dins el Programa C: Ajuts a programes d’interès esp ecial  
 el projecte Programa d'activitats esportives d'inte gració  
 2009/2010.  

 Benestar Social  Renovar l’adhesió al Conveni marc subscrit amb el  
 Departament de Justícia, l’Associació Catalana de  
 Municipis i Comarques i la Federació de Municipis d e  
 Catalunya per fomentar i implementar els diferents  
 programes d’intervenció en l’àmbit de competències de la  
 Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació   

 Contractació  Urgència. Contractar amb  l’empresa Electric Jomi S L l'  
 adjudicació obres de millora de l'eficiència energè tica de  
 l'enllumenat públic, quadres 59, 74 i 160,  d'acord  amb  
 el projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipal s i  
 aprovada per la Junta de Govern Local del dia 10 de  febrer  
 de 2010 i que està inclòs en el Fons Estatal per a  
 l’Ocupació i al Sostenbibilitat Local.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Serconstecc Garr otxa SL  
 els treballs de direcció d'obra i coordinació de  
 seguretat  i salut de l'obra: millora d'eficiència  
 energètica de l'enllumenat públic. Quadres: 59, 74 i 160,  
 inclosa en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la  
 Sostenibilitat Local (núm. 29873)  

 Contractació  Urgència. Contractar amb  l’empresa Arnau Estudi  
 d'Arquitectura SLP  treballs de gerència de l'obra:   
 millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic.  
 Quadres núm. 59, 74 i 160, inclosa en el Fons Estat al per  
 a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local  


