
 Data  11/07/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Mirplay el subministrament  de   
 divers mobiliari d'acord amb el seu pressupost núm.  1231  
 que figura com a annex a l'expedient, amb destí a l a Llar  
 d’Infants Les Fonts (mòduls prefabricats).  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Fusteria Pou del Glaç SL e ls  
 treballs de subministrament i col·locació de dos ar maris  
 amb destí a la nova Llar d'Infants Les Fonts (mòdul s  
 prefabricats)  

 Contractació  Contractar amb  F. Palomeras i R. Xiques Badia CB R osfer el  
  subministrament de divers mobiliari  i parament de  la llar  
  amb destí a la nova Llar d'Infants Les Fonts (mòdu ls  
 prefabricats):  (tombones, llits nadó, protectors,  
 llençols.etc)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Mecalux SA el subministra ment i  
 col·locació de prestatgeries amb destí al magatzem de la  
 Llar d'Infants Les Fonts (mòduls prefabricats)  

 Contractació  Adquirir de la casa Agusti CM SL diversos  
 d'electrodomèstics (rentaplats, assecadora, rentado ra,  
 combi , microones, radio casset), amb destí a la Ll ar  
 d'Infants Les Fonts (mòduls prefabricats)  

 Contractació  Adquirir de la casa Viguet-Canal SL un contenidor i sotèrmic  
  amb destí a la Llar d'Infants Les Fonts (mòduls  
 prefabricats).  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Abacus Cooperativa el  
 subministrament de divers material didàctic, amb de stí a la  
  Llar d'Infants Les Fonts (mòduls prefabricats)  

 Contractació  Adquirir de Rítmica Roser SL divers material didàct ic,  
 psicomotor i mobiliari, amb destí a la Llar d'Infan ts les  
 Fonts (mòduls prefabricats).  

 Contractació  Adquirir de la casa  Ambisist SL  diversos compleme nts de  
 bany (dispensadors paper i dosificadors sabó) amb d estí a  
 la Llar d'Infants Les Fonts (mòduls prefabricats)  

 Contractació  Concedir a Institut Municipal d'Educació la quantit at de  
 mil euros a justificar, per tal d’adquirir divers m aterial  
 de parament de la llar,  amb destí a la Llar d'Infa nts les  
 Fonts (mòduls prefabricats)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Ecafir SL els treballs de   
 redacció de l'informe de la valoració de les parcel ·les  
 103, 1 i 21 del polígon 9 d'Olot 'Mas La Cuera'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Montolivet Instal·lacions  SL els  
 treballs extres de les obres d'instal·lació elèctri ca de  
 les aules del PTT i dependències IME a l'Avinguda S ant Joan  
  de les Abadesses, 20-22  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Informàtica Corporativa C atalana  
 ICC SL la renovació servei de manteniment, així com  el  
 canvi a la nova versió 3.0 en MP3 del sistema 'voic e  
 ralentizer', que s'utilitza per a la gravació i  
 emmagatzemament dels plens municipals; i  per un te rmini  
 des del 15 de maig de 2007 al 14 de maig de 2008  

 Contractació  Exercir l’opció de compra del contracte d’arrendame nt de  
 vehicles, signat entre aquest Ajuntament i l’empres a  
 Santander Central Hispano Lease SA Bansacar el vehi cle  
 Nissan pick-up amb destí a la Policia Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.5 de Coempco SA correspon ent a  
 les obres de rehabilitació i reforma edifici Art Cr istià  



 fase II etapa 2  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.5 de COEMPCO  
 SA corresponent a les obres de rehabilitació i refo rma art  
 cristià fase II etapa 2 al Banc Santander Central H ispà  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de les següents certificac ions de  
 Josep Vilanova SA al Banc de Bilbao Vizcaya Argenta ria:  
 Certificació n.1 Adequació plaça Santa Magdalena  
 Certificació n.1 pavimentació vorera Ronda Fluvià   
 Certificació liquidació conservació paviments 2007  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
  destinació a subvencions als ajuntaments per a act ivitats  
 culturals -programa la Ruleta-.  

 Ingressos  Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a in gressar  
 pel subministrament d’aigua potable 1r trimestre 20 07  

 Ingressos  Aprovació regularització liquidacions taxa clavegue ram  
 fonts pròpies exercici 2006 i aprovació liquidacion s 2007.  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa pe r les  
 pràctiques realitzades pels alumnes de l’IES-SEP La   
 Garrotxa en aquest Ajuntament durant el mes de juny    

 Urbanisme  Aprovar definitivament el conveni de permuta entre el  
 terreny inclòs al Pla Parcial de Batet, propietat d e l’  
 Ajuntament d’ Olot i una finca situada al c. Sant P ere  
 Màrtir, número 4 d’ Olot.  

 Llicència  Concedir  la llicència sol·licitada per a rehabilit ació  
 d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Pu ig dels  
 Moros, 6  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a enderroc d 'edifici  
  entremitgeres al carrer Bisbe Lorenzana, 20  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a construcci ó de  
 piscina, a l'avinguda Sant Jordi, 179  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a rehabilita ció  
 integral edifici plurifamiliar per a 5 habitatges i  1 local  
  al carrer Valls Nous, 13 - Cendrada, 12  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 39  
 habitatges, 3 locals i aparcaments situat a la Rond a St.  
 Bernat, 2, 4t.  

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a reforç estr uctural  
 de sostres i arranjament de coberta situada al carr er Presó  
  Vella, 10.  

 Contractació  Urgència.  Declarar desert el concurs per adjudicar  les  
 obres d’adaptació de l’edifici núm. 3 del carrer Ca stellà  
 Llovera  (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil  de la  
 Garrotxa).  

 Cultura / ICCO  Urgència. Vista la convocatòria de subvencions de l a  
 Generalitat de Catalunya per a l'execució d'obres i   
 adquisició equipaments per a museus 2007, presentar  a  
 l’esmentada convocatòria el projecte Programa infor màtic de  
  gestió de museus Euromus V5  


