
 Data  22/12/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovar d’acord amb el certificat de la direcció  
 facultativa de l’obra, Arquitecte Municipal i Arqui tecte  
 Tècnic Municipal, de data 16 de desembre de 2010, e l  
 increment del cost de l’execució de l’obra Reforma nucli  
 de serveis per a lavabo adaptat inclosa en el Fons Estatal  
  per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local  

 Contractació  Aprovar d’acord amb el certificat de la direcció  
 facultativa de l’obra Enginyeria Obrador SL, l'incr ement  
 del cost de l’execució de l’obra Formació de cami f luvial  
 per a vianants i bicicletes, en el marge del riu Fl uvià a  

Olot incloses en el Fons Estatal per a l’Ocupació i  Sostenibilitat 
Local  

 Contractació  Aprovar l'increment del cost de l'IVA del subminist rament  
 de l'equipament escenotècnic de l'adequació de la s ala  
 municipal per espai polivalent, inclosa en el Fons Estatal  
 per a l'ocupació i la Sostenibilitat Local  

 Contractació  Adjudicar  a l’empresa Josep Vilanova SA les obres del  
 projecte d’urbanització  dels carrers Olimpia i Blu me  
 entre el PP La Guardiola i C/Baró de Coubertin  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Imthe Consultores SCP els  
 treballs de digitalització dels fons i col·leccions  de  
 l'Arxiu d'Imatges d'Olot  següents:  
 -Fons Carme Gotarde Camps  
 -Fons Família Montsalvatge  
 -Catàleg de la Postal Olotina  

 Contractació  Contractar amb l’empresa E.Noguer Juncà els treball s  
 relatius a:  
 -elaboració de continguts i documentació per a la s ecció  
 'L'exploració plàstica del territori de l'àmbit. El   
 Paisatge, una realitat al món exterior  
 -realització guions 'story-board'  dels vídeos per la  
 secció: La colonització del territori: l’estiueig,  
 l’excursionisme, i les xarxes de comunicació; i per  a la  
 secció: L’exploració plàstica del territori; El Pai satge  
 una realitat al món exterior  

 Contractació  Contractar amb C.Martinell Callico els treballs rel atius a  
 la realització de la 1a maqueta de post-producció d e 8  
 vídeos del Museu del Paisatge de Catalunya : Consci ència  
 de paisatge; Art i nacionalismes europeus; Cartelli sme i  
 l'estiueig; L'Escola de Barbizon, Terra Baixa-.la d ifusió  
 de l'arquetip; La Ciutat, Rutes pictòriques; Parcs   
 Naturals  de Catalunya  

 Contractació  Contractar amb l’empresa La Mosca SCCL els treballs   
 relatius a la conceptualització de marca i aplicaci ons  
 gràfiques del Museu del Paisatge de Catalunya.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Ferralum SC els treballs de  
 confecció d'un envà pluvial suspès provisional per a  
 protegir la mitgera entre les finques núm. 22 i 24 del  
 carrer Sant Cristòfol  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Construccions Meroca SL el s  
 treballs extres de les obres d’adaptació de diverso s guals  
  per a minusvàlids als carrers: Sabina Sureda, Pany ò,  
 Vilanova, Madrid, Ribes de Freser, Casimir Plana, A v.  
 Santa Coloma i Pou del Glaç  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Aluminis i Serralleria De ri SL  
 els treballs de fabricació i muntatge de 8 portes  

d'alumini amb planxa sandwich per als vestidors dels pavellons 
municipals   



Contractació  Adjudicar a l’empresa Pere Boada Comas SL les obres  de  
 reparacions a fer pels danys ocasionats pel riu en  
 l'itinerari dels marges del riu Fluvià en el seu pa s per  
 Olot (tram des de Can Collell fins al Pont del Pala u)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Partenon Sagres SL el  
 subministrament de vestuari 'uniformitat 2011' de l a  
 Policia Municipal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa F. Sillero Ramos, Tottex, el  
 subministrament de vestuari 'uniformitat 2011' de l a  
 Policia Municipal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa P.García, prendas y artícu los de  
 uniformidad SA el subministrament de vestuari 'unif ormitat  
  2011' amb destí a la Policia Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Rubau Tarrés SAU corresponent a les  
 obres del col·lector primari separatiu del sector M orrot  
 (FEOSL).  
 - de liquidació d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres  
 d’adequació edifici municipal com a centre cultural   
 polivalent (FEOSL).  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres de consolidació i adequació paisatgística del  límit  
 del carrer Jaume II amb el volcà Garrinada (FEOSL).  
 - factura n.1089 de J. Morera Salis corresponent al   
 subministrament equipament escenotècnic de l'adequa ció  
 sala municipal per espai polivalent (FEOSL).  
 - liquidació definitiva d’obres d’Indelma SA corres ponent  
 a la dotació de mobiliari per a les aules mòdul de ponent  
 Mas Les Mates   
 - de liquidació definitiva d’obres de Smoc SL   
 corresponent a la reforma nucli de serveis per a la vabo  
 adaptat Torre Castanys - Museu dels Volcans av. San ta  
 Coloma de Farners (FEOSL).  
 - liquidació definitiva d’obres de Coempco SA corre sponent  
  a les obres de formació de camí fluvial per a vian ants i  
 bicicletes al marge del riu Fluvià (tram cal Russet  -  
 Verge del Tura)  (FEOSL).   
 - factura núm.10079 d’Arnau Estudi d'arquitectura S LP  
 corresponent a la direcció d'obra i coordinació de  
 paisatgística seguretat i salut de la consolidació i adequació c.  

Jaume II tram la Garrinada,  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament parcial de la certificació  n.3 de  
 Coempco SA corresponent a les obres de nova escala  
 d'emergència i reparació de barbacanes al Museu Com arcal  
 de la Garrotxa al Banc Bilbao Argentaria SA  

 Informàtica  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 de Promocons Jidt SL corresponent a les obres   
 d’execució línies elèctriques afectades per la cons trucció  
  del CEIP Sant Roc   
 - de liquidació d’Instal·lacions Florenci Cos SL  
 corresponent a les obres d’organització parcial cui na CEIP  
  Volcà Bisaroques   
 - factura n.1085 bis de J. Morera Salis corresponen t als  
 treballs addicionals a l’equipament escenotècnic de  la  
 sala Torín (FEOSL).  
 - certificació n.1 de Rubau Tarrés SA corresponent a les  
 obres d’urbanització plaça de les Monges, fase 1  

 Recursos Externs  Acceptar la subvenció atorgada per la Subdelegació del  
 Govern, amb destinació a Medidas urgentes para pali ar los  
 daños producidos por los incendios forestales y otr as  
 catástrofes naturales -Nevades 8 març 2010-,  

 Recursos Externs  Acceptar l’addenda al conveni de col·laboració entr e  



 Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot, per l’execució de  
 programes de salut pública del catàleg de serveis d e  
 Dipsalut que incorpora el Pla d’actuació anual  

 Intervenció  Aprovar modificacions internes 2010  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patronat Joan Sellas C ardelús  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Promoció  Informar favorablement i aprovar la proposta presen tada  
 pel Col·lectiu de taxistes d’Olot, en el sentit que ,  
 durant l’any 2011, no hi hagi cap increment de les tarifes  
 urbanes del servei de taxi a la nostra ciutat  

 Promoció  Acord relatiu a la identificació dels taxis mitjanç ant escut.  

 Urbanisme  Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Depart ament  
 de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Ca talunya  
 i l’Ajuntament d’Olot, relatiu a l’oficina d’habita tge  
 situada en aquest municipi, per al primer semestre de 2011  

 Urbanisme  Aprovar el Protocol d’intencions entre l’administra ció de  
 la Generalitat de Catalunya, el Consorci Infraestru ctures  
 de Telecomunicacions de Catalunya i l’Ajuntament d’ Olot  
 per a l’extensió del Projecte Xarxa Oberta.  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte Bàsic i Executiu de Rehabilitac ió de  
 les façanes de la Plaça Campdenmàs en Fase de Pintu ra  
 redactat per Gabinete del Color, SL  

 Urbanisme  Aprovar les Bases específiques per a l’atorgament d e  
 subvencions per a la Rehabilitació de Façanes de la  Plaça  
 Campdenmàs d’Olot.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de coberta d'habit atge  
 unifamiliar entre mitgeres situat al passatge Ramon  Llull, 5  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge unifam iliar  
 entre mitgeres al carrer Mestre Turina, 94  

 Llicència  Concedir llicència per a obres de reforma i adequac ió  
 local en planta baixa per a nova activitat comercia l  
 situat al carrer Pare Antoni Soler, 20  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte, redactat per Land,   
 Urbanisme i Projectes, SLP d’intervenció integral d el  
 nucli antic d’Olot: Instal.lació àrea de jocs al Pa sseig  
 de la Muralla.  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de reparacions a fer pels danys   
 ocasionats pel riu en l’itinerari dels marges del r iu  
 Fluvià en el seu pas per Olot (tram des de Can Coll ell  
 fins al Pont del Palau)  

 Medi Ambient /  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat,  
 Medi Ambient i Habitatge, programa d'actuacions  
 d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior ( codi  
 03.01.11), sol·licitar una subvenció  

 Museu Acceptar el dipòsit, amb destí al Museu Comarcal de  la  
 Garrotxa de diverses obres  

 Museu Acceptar la donació d'una obra amb destí al Museu C omarcal  
 de la Garrotxa  

 Museu Acceptar la donació de diverses obres amb destí al Museu  
 Comarcal de la Garrotxa  

 Museu Acceptar la donació de diverses obres amb destí al Museu  
 Comarcal de la Garrotxa  

 Contractació  Aprovar l’increment del cost de l’IVA de la direcci ó  
 d'obra i coordinació de seguretat i salut obra de  
 consolidació i adequació paisatgística límit del ca rrer  
 Jaume II amb el carrer volcà la Garrinada  inclosa en el  
 Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Loca l  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 de la   



 Dotació de mobiliari per a local social ubicat ala planta  
 baixa del edifici el Casses, del dia 30 de juny de 2010  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 de le s obres  
 Reforma nucli de serveis per lavabo adaptat, P.Baix a  
 edifici Torre Castanys, de data 24 de novembre de 2 010  

 Compres  Adquirir de la casa Maquinària Agrícola Curós SL un a  
 màquina saladora  arrastrada de 3000 Kg   amb destí  a la  
 Brigada Municipal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Florenci Cos SL els trebal ls de  
 control de legionel·la en els edificis municipals: CEIP  
 Malagrida,  Escola Llar, Pavelló M. Esports; Piscin a  
 Municipal; Pavelló Firal;  CEIP Volcà Bisaroques; C EIP Pla  
  de Dalt; Llar d'Infants St. Pere Màrtir,  LLar d'I nfants  
 St. Miquel, Estadi Atletisme Llar Infants Morrot, L lar  
 Infants Les Fonts, Edifici Sigma; CEIP Morrot, Poli cia  
 Municipal, Camps Futbol: Sant Roc, St. Pere Màrtir,  Olot,  
 Les Mates i Teatre Principal  

 Museu Acceptar la donació, amb destí al Museu dels Sants d’Olot  
 d'una obra  

 Museu Acceptar la donació, amb destí al Museu dels Sants d’Olot  
 d'una obra  

 Contractació  Adjudicar  a l’empresa Pere Boada Comas SL les obre s del  
 projecte d’intervenció integral del Nucli Antic d’O lot:  
 Operació D Passeig de la Muralla i plaça Palau,  in closa  
 en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya any 2 011:  
 Programa General  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Forga Associats SC els tr eballs  
 de redacció de projecte d'instal·lació de climatitz ació  
 del Museu del Paisatge (2a i 3a planta  i centre de   
 documentació del paisatge).  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Chaper SL els treballs de  
 subministrament i col·locació  de 19 plaques de car rer  
 d'alumini pintada de color blanc i retolada a dos c ares  
               per tal de senyalitzar els carrers del Pla Parcial La Guardiola   

 Contractació  Contractar amb l’empresa Forga Associats SC els tre balls  
 de redacció del projecte i certificat final per a l a  
 instal·lació de baixa tensió del Museu del Paisatge  de  
 Catalunya  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Forga Associats SC els tre balls  
 de redacció de l'estudi i  projecte legalització   
 d'activitats classificades del Museu del Paisatge d e Catalunya  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa M3/, SC els treballs rela tius a  
 la producció museogràfica del  Museu del Paisatge. Fase 1:  
 realització d’un prototipus  a escala 1/1 d’un dels   
 àmbits de la proposta  museogràfica de disseny del Museu  
 Paisatge de Catalunya  

 Contractació  Contractar amb l’empresa UTE Firalet les obres de m illora  
 de l'enllumenat perimetral del Firalet, d’acord amb  el seu  
 pressupost 1/10 i l’informe del director de l’àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Rodon Arquitectes SLP els   
 treballs complementaris d'adequació de cobertes  a  
 urbanització a l'Arxiu Comarcal  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Ramon Canalias Planagumà les  
 obres de construcció d'una escala amb pedra i conso lidació  
 de la paret existent per accés a l'aparcament de da lt a  
 la plaça de Santa Maria de Batet  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Equip Tècnic Santandreu SA  els  
 treballs de redacció del projecte d'actuacions en c amins  
 rurals al municipi. Tram: La Corda-Olot  



 Contractació  Aprovar d’acord amb el certificat de la direcció  
 facultativa del subministrament, l'increment del co st del  
 subministrament Equipament escenotècnic de l’adequa ció de  
 la sala municipal per espai polivalent inclòs en el  Fons  
 Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local  


