
 Data  23/02/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Promoció  Aprovar el text de l’Addenda del conveni de col·lab oració  
 entre l’Ajuntament d’Olot, la Cambra Oficial de Com erç,  
 Indústria i Navegació de Girona i el Consejo Superi or de  
 Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci ón de  
 España per al desenvolupament del programa antenes Serveis  
 de Proximitat per a la Petita i Mitjana empresa  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment del valor dels terrenys de naturalesa u rbana  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació aprofitament especi al  
 domini públic operadors telefonia mòbil a l'entitat   
 Telefonica Moviles España SAU  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació aprofitament especi al  
 domini públic operadors telefonia mòbil a l'entitat  France  
 Telecom España SA  

Contractació  Contractar amb l’empresa Ascensores Serra SA el ser vei de 
manteniment dels ascensors instal·lats als edificis  que es  detallen 
a continuació: Casa Trincheria, Can Jombi (Brigada) , Biblioteca 
Marià Vayreda, Escola Malagrida, Ajuntament (Can Jo anetes), Museu 
Comarcal, Museu dels Volcans, Escola Llar, IME, Esc ola Expressió, 
EOI 

 Contractació  Contractar amb l’empresa Citylift SA el servei de  
 manteniment de l'ascensor instal·lat al CEIP Pla de  Dalt  

 Contractació  Contractar amb Ascensors Girona SAU el servei de  
 manteniment any 2012 dels ascensors instal·lats al Teatre  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Thyseenkrupp Elevadores SL  servei  
 de manteniment durant  any 2012, dels ascensors  
 instal·lats als edificis municipals següents:  
 - Lliberada Ferrarons, núm. 9    
 -Pavelló Municipal d’Esports  
 -Arxiu Comarcal  

 Contractació  Contractar amb Orona Sociedad cooperativa l’actuali tzació  
 preu servei de manteniment, any 2012, de l'ascensor   
 instal·lat al nou CEIP Sant Roc  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Banyoles Courrier SL el se rvei de  
 missatgeria de les diferents dependències municipal s, amb  
 efectes de l’1 de gener  i fins el 31 de desembre d e 2012  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Edicions El Bassegoda SL l a  
 inserció d'un espai informatiu setmanal de a la rev ista La  
 Comarca d'Olot per a la difusió d’anuncis, concurso s,  
 ofertes de treball, calendaris, sol·licituds i tote s  
 aquelles  informacions pròpies de l’Ajuntament  
 considerades d’interès públic.  

 Contractació  Aprovar l’acta de preu contradictori (1) del dia 14  de  
 febrer de 2012 de les obres de construcció de dos m òduls  
 de columbaris (C1-C2) del Cementiri Municipal  

 Contractació  Aprovar l’acta del dia 14 de febrer de 2012 de  pre us  
 contradictoris núm. 2 de les obres de ventilació de  la  
 cambra de generadors d’electricitat d’emergència de  la  
 planta soterrani de l’Ajuntament d’Olot  



 Contractació  Contractar els serveis de representació i defensa j urídica  
 d'aquest Ajuntament en: -recurs contenciós  adminis tratiu  
 núm. 549/2004contra l’aprovació definitiva del POUM .  

 Contractació  Adjudicar a  ARQ aplicacions i projectes d'arquitec tura SL  
  els treballs relatius a la redacció del projecte :  Avanç  
 del Pla Parcial de delimitació del sòl urbanizable no  
 delimitat del sector Pla de Dalt Mas Subiràs.  

 Contractació  Acceptar la renúncia de l’empresa Puig Alder SL a  
 l’execució dels treballs de construcció de rampes i  vorera  
 (itinerari per a minusvàlids) a l’estadi de la Unió   
 Esportiva Olot, que li fou adjudicada per la Junta de  
 Govern Local en data 9 de febrer de 2012.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Libra Serveis de construcc ió i  
 restauració SL les obres de construcció de rampes i  vorera  
 (itinerari per a minusvàlids) a l’estadi de la Unió   
 Esportiva.  

 Contractació  Aprovar la supressió de 3 places d’aparcament horar i en  
 superfície segons:  
 1 al carrer Sabina Sureda  
 1 al carrer Valls Nous  
 1 al carrer Secretari Daunis - C/Fontanella.  

 Contractació  Aprovar la modificació del plec de clàusules  
 administratives que han de regir la contractació, p er  
 procediment obert, de les obres de conservació de  
 paviments de calçada de les vies públiques any 2012  que  
 van se aprovades per la Junta de Govern Local  

 Compres  Contractar amb Societat Catalana de Petrolis SA el  
 subministrament de gasoil C per a calefacció a dive rses  
 escoles de la Ciutat: Escola Malagrida: 6.000 litre s,  
 Escola Pla de Dalt: 3.000 litres, Escola Llar: 3.00 0 litres  

 Compres  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL el  
 subministrament, instal·lació i configuració d'un e quip  
 multifuncional per protecció perimetral  

 Concessions  Contractar amb l’empresa Terundar SL el subministra ment i  
 col·locació quadre de climatització de l'edifici  
 Ajuntament d'Olot i el corresponent cablejat inform àtic,  
 d’acord amb el seu pressupost núm. 2000136 que figu ra com  
 a annex a l’expedient.  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigad a  
 Municipal a un estudiant de 2r. Curs del Cicle form atiu de  
 grau mitjà de Gestió administrativa del IES Bosc de  la  
 Coma  

 Urbanisme  Recepcionar les obres realitzades per a la urbanitz ació  
 del Passatge Bernat Metge, que es declaren sota la  
 titularitat de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb els  
 informes tècnics emesos per l’arquitecte tècnic de l’Àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’ Olot  
 en data 8 de febrer de 2012 i l’acta d’acceptació d e les  
 obres d’urbanització degudament signada.  

 Urbanisme  Aprovar el projecte d’obres de nova taquilla al Tea tre  
 Principal al Teatre Principal d’Olot accés Carboner a  
 redactat per Bosch.Nogués.Sanchez-Fortun arquitecte s en  
 data febrer de 2012.  

 Urbanisme  Aprovar el projecte d’estabilització de sòl a la pl aça  
 Clarà redactat pel director de l’àrea d’Infraestruc tura i  
 Obra Pública,  en data febrer de 2012.  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de millora de seguretat viària de la  
 carretera de Riudaura tram Les Planotes (Vivendes  
 Garrotxa) redactat pel director de l’àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública, en data desembre de 2011.  



 Urbanisme  Aprovar el plànol d’obra de construcció d’envà prov isional  
 lleuger suspès. Protecció mitgera casa número 18 de l  
 carrer Alt del Tura / número 11 del carrer Verge de l  
 Portal redactat pels serveis tècnics municipals en data  
 febrer de 2012.  

 Urbanisme  Aprovar el desglossat A de la primera fase del proj ecte  
 bàsic i d’execució d’adequació parcial de l’edifici  del  
 carrer Joan Pere Fontanella 3 d’Olot per a dues sal es (ala  
 sud-est). Planta primer pis redactat pels serveis t ècnics  
 municipals en data febrer de 2012.  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació i millores local   
 existent en planta baixa situada al carrer Om, 3, B  

 Medi Ambient /  Assabentat comunicació ambiental obertura activitat  de  
 venda de joguines i mobiliari infantil al carrer Pe re Llosas, 9 


