
 Data  23/06/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Rubau-Tarrés S AU les  
 obres d’urbanització del passatge de vianants d’acc és als  
 nous equipaments escolars del Morrot. Fase 2:Tram A v.  
 Morrot -Accés Llar  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Canalones y Complementos SL les  
 obres de manteniment i millora  del Cementiri Munic ipal.  
 Acció 05 i Acció 06,  de la  memòria valorada redac tada  
 pels Serveis Tècnics Municipals, relatives a rehabi litació  
 cobertes de les Vies Sant Albert, Sant Jordi, M. De  Deu  
 dels Dolors i M. de Deu del Tura, que fou aprovada per la  
 Junta de Govern Local del dia 24/03/10.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Canalones y Complementos SL  les  
 obres de manteniment i millora  del Cementiri Munic ipal.  
 Accions núm. 35-36-37-38-39-41-43-44 (canals i baix ants)   
 de la  memòria valorada redactada pels Serveis Tècn ics  
 Municipals  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Esja Pintors SL les obres  de   
 manteniment i millora  del Cementiri Municipal de l es  
 accions 35-36-34-7-38-39-40-41-42-43-44-45-47-48 (p intura)  
 de la Memòria valorada redactada pels Serveis Tècni cs  
 Municipals  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Construcciones J.Pallàs S L les  
 obres de manteniment i millora del Cementiri Munici pal.  
 Accions 05 i 06 i 46  ((treballs de paleteria) de l a  
 Memòria valorada  redactada pels Serveis Tècnics  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Coempco SA le s obres  
 de construcció d’escala d’emergència i reparació de   
 barbacanes del Museu Comarcal de la Garrotxa  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Inox-Formes SL  les obres de  
 reorganització parcial de la cuina del CEIP Volcà  
 Bisaroques (accio 2010) -treballs de serralleria -d e la  
 memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Mun icipals  
 i aprovada per la Junta de Govern del dia 26/05/201 0 

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Florenci Cos SL les obres   del  
 projecte de reorganització parcial de la cuina del CEIP  
 Volcà Bisaroques (accio 2010) -instal·lació gas nat ural- ,  
 de la memòria valorada redactada pels Serveis Tècni cs  
 Municipals  

 Contractació  Fixar el preu mensual de l’arrendament del local si tuat al  
 primer pis 1a dreta del carrer Castellà Llovera, nú m. 1  
 destinat a la prestació de serveis socials com a se u de la  
 Xarxa de Salut Mental, la propietat del qual és la  
 societat PX,CB  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/06/10  
 el contracte amb la companyia mercantil  Vallvella  
 Finques SL, del local de l’avinguda Xile, núm. 6 d’ aquesta  
 Ciutat i destinat a magatzem de la Brigada Municipa l.  

 Contractació  Aprovar, de mutu acord amb la propietat del local, la  
 realització de les obres de construcció d’una escom esa  
 d’aigües residuals de l’edifici ubicat al número 20 /22 de  
 l’avinguda de Sant Joan de les Abadesses  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  



 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL  
 corresponent a les obres de climatització vestíbul accés  
 nord IME   
 - n.1 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres de construcció nou despatx Secretaria   
 - n.2 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres de construcció tancaments despatxos i renovac ió aire  
 planta baixa Ajuntament   
 - n.3 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obr es  
 d’urbanització de la plaça Campdenmàs  

-  n.2 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les obres  
de construcció nou despatx Secretaria 

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de  
 Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les obr es de  
 tancament despatxos i renovació aire planta baixa  
 Ajuntament a la Caixa Penedés  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.172 de Tec no  
 Oficina SL corresponent a l’adquisició de mobiliari  per la  
 planta baixa de l’Ajuntament al Banc de València  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions complementàries de la taxa  de  
 clavegueram exercici  2009 i notificar-les als dife rents  
 interessats.  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als liquid adors  
 d'empreses  

 Ingressos  Donar compte de la sentència núm. 582, dictada pel  
 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala  
 Contenciós Administratiu (Secció primera), referent  al  
 recurs núm. 223/2008  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu  
 Municipal d’aquest Ajuntament a un estudiant de  
 Batxillerat Social de l’IES La  Garrotxa, durant el   
 període del 15 de juny fins al 16 de juliol de 2010 , per  
 a la realització de tasques d’arxivar i classificar   
 documentació i altres.  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades per un alumne de l'IES-SEP L a  
 Garrotxa a AIT  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades per un alumne d'IES-SEP La G arrotxa  
  a AIT  

 Personal  Aprovar el pagament a la  Fundació Escola Empresa, per les  
 pràctiques realitzades per els alumnes IES-SEP La  
 Garrotxa a AIT  

 Promoció  Adjudicar el lloc de venda núm. 12 de la Plaça del Mercat,  
 per destinar-lo a la venda de productes ecològics a mb  
 segell CCPAE, amb efectes d’1 de juliol de 2010.  

 Promoció  Adjudicar el lloc de venda núm. 14 de la Plaça del Mercat,  
 per destinar-lo a la venda d'espècies i altres prod uctes,  
 amb efectes d’1 de juliol de 2010.  

 Via Pública  Aprovar un conveni sobre l’ús de l’aplicació inform àtica  
 del cercador/localitzador de bicicletes entre l’Aju ntament  
 de Girona i l’Ajuntament d’Olot.  

 Urbanisme  Acceptar la cessió efectuada pel Consorci La Guardi ola de  
 les obres d’urbanització descrites en el cos del pr esent  
 acord i que han estat executades pel Consorci La  
 Guardiola, format per l'Institut Català del Sòl i p er  
 l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb el Projecte  
 d’urbanització del Pla Parcial del sector 12 La Gua rdiola,  
 del terme municipal d’Olot.  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització de tanca al M as Can  



 Munteis  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres d'ade quació  
 de local per a bar-restaurant situat al carrer Rose r, 17, B  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte constructiu redacta t pel  
 Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública ,  

sobre renovació i millora dels elements d'urbanitza ció del carrer 
del Roser 
 

Medi Ambient /  Modificar les llicències ambientals concedides els dies 22  
 de juny de 2005 i 18 d’abril de 2007, per exercir  
 l’activitat d’indústria d’embotits i conserves càrn ies,  
 ubicada al c/Mestre Turina núm. 30-41 d’aquest muni cipi, i  
 condicionar-la, d’acord amb l’informe de l’OGAU  

 Contractació  Urgència. Adjudicar a l’empresa Rúbau Tarrés SAU le s obres  
 del projecte de  renovació i millora de la xarxa de   
 clavegueram del carrer Roser  

 Contractació  Urgència. Adjudicar a l’empresa  Rúbau Tarrés SAU l es  
 obres del projecte de  renovació del paviment de ca lçada i  
 de l’enllumenat públic del carrer del Roser  

 Contractació  Urgència.  Contractar amb l’empresa Enginyeria Obra dor SL  
 els treballs de redacció de diversa documentació tè cnica  
 per a la redacció definitiva del projecte d'urbanit zació  
 de la plaça de les Monges. Fase 1  

 Contractació  Urgència.  Adjudicar a  Equip Tècnic Santandreu SA els  
 treballs relatius a  la redacció del projecte de re novació  
 dels paviments de vorera al sector de les Planotes.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb els arquitectes E.Callís F reixas  
 i G.Moliner Milhau els serveis de col·laboració en el  
 projecte d'urbanització de la plaça de les Monges  

 Contractació  Urgència. Aprovar la valoració final i saldo de liq uidació  
 definitiva de les obres  executades del projecte  
 d’urbanització del passeig  Bisbe Ramon Guillamet  

 Personal  Urgència.  Acceptar la subvenció atorgada per la  
 Generalitat de Catalunya, Servei d’Ocupació de Cata lunya  
 per a la contractació de 64 persones aturades i per  a la  
 realització de les accions formatives preceptives s egons  
 l’ordre TRE/84/2010 de 22 de febrer de 2010  


