
 Data  20/12/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Promoció  Aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar  
 l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’an y 2013,  
  en l’adquisició de vehicles d’ocasió.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions:  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres de conservació paviments via pública a varis carrers  
  de la ciutat any 2012  
 - n.2 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’integració urbana espai enderroc can Tané  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació de liqu idació  
 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres de  
 conservació paviments vies públiques any 2012 al Ba nc de  
 Sabadell  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’integració u rbana  
 de l'espai enderroc Can Tané al Banc de Sabadell  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.4 de Rúbau Tarrés SA corresponent a les obres  
 d’urbanització dels carrers C i E d’accés a l'Hospi tal nou  
 - n.3 de Rúbau Tarrés SA corresponent a les obres  
 d’urbanització dels carrers C i E d’accés a l'Hospi tal nou 

-  n.4 de Rúbau Tarrés SA corresponent a les obres  
d’urbanització dels carrers C i E d’accés a l'Hospi tal nou 

 Intervenció  Vistos els informes tècnics aprovar una relació de fiances  
 i avals per tal de poder procedir a la seva devoluc ió de  
 la partida no pressupostària que correspongui  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consell Esportiu de la  Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Atletisme Garrotx a 

 Intervenció  Aprovar modificacions internes  

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

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 amb destinació a Redacció dels PAES (Pla d’acció pe r a  
 l’Energia Sostenible)  

 Ingressos  Aprovar la relació de baixes per prescripció presen tades  
 per Recaptació per diferents conceptes  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA les obre s  
 d'arranjament de l'esplanada del Recinte Firal d'Ol ot,  
 d’acord amb el seu pressupost  núm. P098.01-12,   
 consistents en:  
 -anivellació de tota la superfície del recinte amb moto-  
 nivelladora  
 -aportació, estesa i compactació de gravieta 3-10 a mb picó  
  vibrant autopropulsat  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Ibermar SL el servei de  
 manteniment dels servidors CPD  que inclou: suport remot i  
 telefònic, recanvi de hardware inclosa mà d'obra i  
 desplaçament, per un termini des de l’1 de gener al  30 de  
 juny de 2013  

 Contractació  Presentar al Consorci d’Administració Oberta de Cat alunya  
 la sol·licitud d’alta al servei Seu-e i e-Tauler.  



 Contractació  Contractar amb l’advocat Narcís Pérez Moratones els   
 treballs de representació i defensa jurídica  de  
 l’Ajuntament d'Olot en relació a:  
 -recurs interposat contra l'aprovació definitiva de l  
 projecte de reparcel·lació del carrer França  
 -recurs interposat contra l’adequació espais lliure s de  
 Can Tané  

 Contractació  Aprovar la novació del contracte de lloguer signat entre  
 l’Ajuntament i Bassols, Coromina, Vila, CB, en la p art que  
 afecta a la renda mensual  

 Contractació  Aprovar la novació del contracte de lloguer signat entre  
 l’Ajuntament i Bassols, Coromina, Vila, CB, en la p art que  
 afecta a la renda mensual , la qual es fixa per a l ’any  

 Contractació  Aprovar la liquidació definitiva de les obres del p rojecte  
 de conservació de paviments de les vies públiques 2 012  
 executades per l’empresa Josep Vilanova SA  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Rúbau Tarrés SAU els treballs  de  
 col·locació de la passarel.la definitiva sobre l'es tació  
 d'aforament EA013 Olot al Riu Fluvià (LesTries)  

 Contractació  Contractar amb C. Vinardell els treballs de manteni ment de  
 la via pública  consistents en pintar les baranes d e la  
 via pública al barri de  Sant Pere Màrtir.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Rúbau Tarrés SAU les obres de l  
 projecte de pavimentació de l'àrea d'aparcament del  C/Pou  
 del Glaç - C/Closells  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Comercial Elèctrica Fornel ls SAU  
 el subministrament de diverses lluminàries amb dest í al  
 manteniment i substitució de bombetes  d’una de les  torres  
 de llum del parc atlètic Tossols  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Insigna Uniformes SL el  
 subministrament de  25 pantalons d'estiu i 25 panta lons  
 d'hivern amb destí a la Policia Municipal.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Serveis Vials del Vallés S L el  
 subministrament de cartells informatius en relació als  
 excrements  dels animals de companyia per tal de co l·locar  
 a diversos indrets públics de la Ciutat, d’acord am b el  
 seu pressupost núm. 123658 (150 senyals amb suport d’acer  
 galvanitzat) i que figura com annex a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Agustí CM SL el subministr ament  
 de vestuari amb destí al personal de la Brigada Mun icipal,  
 d'acord amb la seva factura núm. 205341214.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Comercial Elèctrica Fornel ls SAU  
 el subministrament de divers material d'enllumenat amb  
 destí  a la via pública i a edificis municipals  

 Contractació  Adquirir de l’empresa Comercial Elèctrica Fornells SAU  
 divers material elèctric amb destí al manteniment  
 d'escoles i edificis ensenyament  

 Compres  Adquirir de l’empresa Blinker España SAU una màquin a  
 perforadora de corones amb destí a la Brigada Munic ipal.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Dextron SA el subministram ent de  
 10 portàtils  

 Compres  Adquirir de l’empresa Frontera Custom SC una màquin a  
 llevaneu amb destí a la Brigada Municipal.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Societat Catalana de Petro lis SA  
 el subministrament de gasoil per a calefacció a les  escoles  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Brokers Equipaments esport ius SL  
 el subministrament de vernís antilliscant amb destí  als  
 terres del pavelló  



 Contractació  Contractar amb l’empresa Comercial Pirene Olot SL e l  
 subministrament de divers material amb destí a l'es pai  
 Jove l'Ideal  

 Mobilitat  Informar favorablement i aprovar la proposta presen tada  
 pel col·lectiu de taxistes d’Olot, en el sentit que ,  
 durant l’any 2013, no hi hagi cap increment de les tarifes  
 urbanes del servei de taxi a la nostra ciutat; amb la  
 qual cosa les tarifes que s’aplicaran a aquest serv ei  
 seran les mateixes de l’any 2012  

 Mobilitat  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i J. C orbatón  
  relatiu a la realització d’una campanya per a la  
 seguretat viària.  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'autoprotecció de la festa de la Ni t de  
 Nadal 2012  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'autoprotecció de la festa de Cap d 'any  

 Urbanisme  Aprovar  el projecte per a la millora de la seguret at  
 viària del Camí de la Teuleria  

 Urbanisme  Aprovar  el projecte per a la construcció d’una àre a de  
 jocs infantils redactat en data novembre de 2012 pe l Cap  
 de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública  a l’esp ai  
 lliure comprès entre el pavelló de patinatge, les  
 avingudes República Argentina i Xile i la Plaça Amè rica,  
 tancada perimetralment, equipada amb mobiliari d’es tada i  
 jocs individuals i col·lectius de les franges d’eda ts de  
 2 a 6 anys i de 6 a 12 anys.  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 reforma i ampliació d'habitatge al carrer Sant Fran cesc de 
 Paula, 3 

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'elevador en   
 habitatge situat al carrer El Escorial, 3  

 Medi Ambient /  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot i Dipsalut per determinar el marc d’actuació  per  
 l’execució de programes de salut pública del Catàle g de  
 Serveis de Dipsalut per als anys de 2013 a 2016.  

 Medi Ambient /  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot al Conveni  marc  
 de col·laboració entre l’Agència de Residus de Cata lunya  
 (ARC) i les entitats gestores dels Sistemes Integra ts de  
 Gestió (SIG) de Residus d’Aparells elèctrics i elec trònics  
 (RAEE), per tal d’assegurar el compliment del que e xigeix  
 el RD 2008/2005, sobre aparells elèctrics i electrò nics i  
 la gestió dels seus residus, i beneficiar-se de les   
 condicions establertes en el conveni marc i de les  
 compensacions econòmiques.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb  l’empresa Rúbau Tarrés SA U els  
 treballs de millora del clavegueram del Passatge Vi lanova  
 d'acord amb el seu pressupost núm. 12616, consisten ts en:  
 a) millorar la capacitat de recollida superficial d e  
 l’aigua de pluja i canviant les reixes i embornals  
 existents per unes de més grans.  
 b) Substituir el pou sec per un pou de registre con nectat  
 a la xarxa de clavegueram municipal.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Josep Vilanova S A els  
 treballs d'arranjament de diversos punts de la xarx a de  
 clavegueram del Barri de Sant Roc, carrers: Banyole s,  
 Puigcerdà, Figueres, Camprodon, Besalú, Ripoll i Am er;  
 d'acord amb el seu pressupost núm. P125-12 i l'info rme de  
 l’arquitecte tècnic de l’àrea d’Infraestructura i O bra  
 Pública que figuren com annex a l'expedient.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Josep Vilanova S A els  
 treballs d'arranjament de diversos punts de la xarx a de  
 clavegueram del Passeig de Barcelona i de l'avingud a Enric  
 Batlló.  



 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Rubau Tarrés SAU   
 l’increment del nou tipus d’IVA (21%) de les obres del  
 projecte d’urbanització dels carrers C i E d’accés al nou  
 Hospital d’Olot, incloses en el PUOSC: actuació 201 1/1228  
 i 2012/546  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Grau Sistemes Tè rmics  
 SL els treballs de reparació de la calefacció de l' escola  
 Bisaroques, consistents en el subministrament i  
 instal·lació de dues bombes 'Grundfos UPS'  

 Contractació  Urgència. Contractar amb  l’empresa Construo Constr uccions  
 Generals SL els treballs d'instal·lació d'una bomba  de  
 gasolina prèvia a la clapeta del Pont de Cal Russet  


