
 Data Acord:  23/01/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Alcaldia  Subscriure la moció aprovada per l’Ajuntament de  
 Castellfollit de la Roca, "per a la modificació o s ubstitució  
  de les barreres laterals de les carreteres, per fe r-les més  
 segures"  

 Contractació  Contractar amb ECA - Entidad colaboradora de la  
 Administración SA la realització dels treballs d'in specció no  
  reglamentària de les instal·lacions d'enllumenat p úblic  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Rubau Tarrés SA les obres de  
 renovació integral de la caixa de ferm de la carret era de la  
 Canya, com a obres complementàries de les obres de millora de  
  diversos carrers a Olot (clau XG-06143) que està e xecutant  
 GISA.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Open Source & Security Se rvices SLU  
  els treballs relatius a una auditoria de rendiment  de la  
 infraestructura de sistemes i comunicacions d'aques t  
 Ajuntament i l'elaboració de proposta de millores  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Serveis de neteges tècniqu es Olot-  
 Net SL els treballs relatius a la neteja de clavegu eram  
 (3.024 embornals) de la zona A (oest) d'Olot, segon s plànol  
 que figura com a annex  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Interios CAT SL els trebal ls extres  
 de les obres d'enderroc de l'edifici núm. 11 del ca rrer  
 Mirador  

 Contractació  Adjudicar a  l’empresa Gestpyme Digital SL el contr acte  
 consultoria i assistència tècnica per a la dinamitz ació d'un  
 procés de participació ciutadana durant la  
 revisió/actualització del pacte per a la mobilitat,  derivat  
 de la línia estratègica 3 del Pla d'Acció Local per  la  
 Sostenibilitat (PALS), aprovat el 2 d’abril de 2002 .  

 Intervenció   Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.2 de Montolivet Instal·la cions SL  
 corresponent a les obres d’adaptació edifici carrer  Castellà  
 Llovera,1  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de certificacions de Monto livet  
 Instal·lacions SL a la Caixa Penedès  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de  
 Serralleria Deri SL al Banc Santander Central Hispà  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 amb destinació a EDU/332/2007, del 18 de setembre, per la  
 qual s'aproven les bases reguladores per a la conce ssió de  
 subvencions als ajuntaments, per al foment de la pa rticipació  
  en activitats extraescolars, dels centres educatiu s  
 sufragats amb fons públics  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 amb destinació a ORDRE EDU/223/2007 de 27 de juny - Subvenció  
 de la Generalitat pels alumnes de les llars d'infan ts-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 amb destinació a subvencions als ajuntaments de com arques i  
 zones de muntanya per al finançament operacions nec essàries  
 per a la neteja i manteniment de carreteres i vies de  
 comunicació de titularitat municipal afectades per les  
 nevades  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a Prevenció d'incendis forestals -Preven ció  
 incendis forestals.-  



 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a subvencions als ajuntaments per a cobr ir  
 despeses en obres de competència municipal -reubica ció de la  
 maquinària de climatització de l'edifici de Can Tri ncheria-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 amb destinació a PTO/360/2007 convocatòria de l'ato rgament  
 d'ajuts per a la millora del transport urbà a munic ipis no  
 inclosos dins l'àmbit de l'ATM -subvenció per a la millora  
 del transport urbà-  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre d'Iniciatives T urístiques  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre Catòlic  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Músics i  
 Intèrprets d'Olot i Comarca  

 Personal  Aprovar les bases que han de regir la selecció, mit jançant  
 contracte laboral temporal, d’una plaça de tècnic s uperior  
 lletrat, adscrit a l’Àrea d’Urbanisme.  

 Urbanisme  Aprovar la constitució de la Junta de compensació d el Pla  
 parcial del sector 13 de sòl urbanitzable delimitat  la Canya.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforç forjat planta porxa da plaça  
 Clarà núm. 1  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació d'habitatge per  
 implantació de centre d'estètica al carrer Iu Pascu al, 6, 1r  

 Museu Acceptar la donació, amb destí al Museu Comarcal de  la  
 Garrotxa de les edicions de bibliòfil que han estat  cedides  
 per la Fundació Xavier Nogués. Les esmentades obres  seran  
 ingressada, una al Museu Comarcal de la Garrotxa i l’altre a  
 la Biblioteca Municipal Marià Vayreda  


