
 Data Acord:  20/02/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Iniciar l’expedient de contractació per a la redacc ió del  
 projecte, mitjançant, procediment restringit, per a  la  
 construcció de la Llar d’Infants Morrot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Construccions Meroca SL e ls  
 treballs d'adequació de l'espai municipal del costa t de  
 l'edifici judicial, consistents en:pavimentació acc és als  
 jutjats, enderroc l’estructura dipòsit gasoil exist ent;  
 enjardinar i adequar parterres laterals zona de pas ;  
 realització tanca d’obra;  segons s'especifica en l 'informe  
 de l'enginyer tècnic industrial que figura com a an nex a  
 l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Construccions Meroca SL el s treballs  
  relatius al desplaçament de la cabina de la 'ONCE'  situada  
 al passeig de Barcelona, entre els carrers Ramon i Cajal i  
 Josep Pla , segons s’especifica en l’informe de l’e nginyer  
 tècnic municipal que figura com a annex a l’expedie nt.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/08 el  
  contracte subscrit amb l’empresa FV Seguretat pel servei de  
 manteniment de les instal·lacions d’alarma (robator i i  
 incendis) dels edificis municipals i d’acord amb le s  
 condicions que figuren en l’acord de la Comissió de  Govern  
 del dia 9 de maig de 2001, tot efectuant dues revis ions a  
 l’any a les instal·lacions contra robatori (maig i novembre)  
 i una (maig) de les instal·lacions contra incendis.  

 Contractació  Encarregar a la Gestora Urbanística Olotina GUOSA l a gestió  
 de la redacció dels següents projectes:  
 -enderroc dels edificis núm. 22, 24 i 26 del carrer  Sastres  
 -construcció edificis d’habitatges al carrer dels S astres  
 núm. 22, 24 i 26  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Caixarenting SA el submin istrament,  
  mitjançant rènting, de 8 ADSL’s + 7 PC's  i un por tàtil (amb  
  el contracte de manteniment inclòs), amb destí a t elefonia  
 de l’Ajuntament d'Olot  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Montolivet Instal·lacions  SL els  
 treballs extres  de les obres d'adaptació planta 1e r pis del  
 carrer Castellà Llovera, núm. 1 destinat a centre d e salut  
 mental infantil i juvenil de la Garrotxa i  adjudic ades per  
 la Junta de Govern del dia 20/06/07  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Montolivet Instal·lacions SL els  
 treballs extres de les obres complementàries d'adap tació del  
 primer pis del carrer Castellà Llovera, núm , trams : 01-02-  
 03-04-07-09-10-11; destinat a Centre de Salut Menta l Infantil  
  i Juvenil de la Garrotxa, i adjudicades per Decret  Alcaldia  
  del dia 3 d’agost de 2007.  

 Compres  Adquirir de la casa Fundició Dúctil Benito els  joc s  
 infantils, que es detallen a continuació,  a instal ·lar al  
 parc delimitat pels carrers: Josep Pla, Ramon y Caj al, Verge  
 de Fàtima i edifici CAP Passeig de Barcelona  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  



 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.4 de Lluís Batalla SAU corresponent a les obres   
 d’urbanització llar d'infants Les Fonts   
 - n.5 de Lluís Batalla SAU corresponent a les obres   
 d’urbanització llar d'infants Les Fonts    
 - n.1 de Floret SL corresponent a les obres d’urban ització de  
  la vorera sud i entorn del carrer Secretari Daunís  Fase I   
 - n.3 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres d’adaptació planta 1r pis del carrer Castellà  i Llovera  
  1 com a centre de salut mental infantil i juvenil   
 - Aprovar la certificació n.3 de Montolivet Instal· lacions SL  
  corresponent a les obres d’adaptació planta 1r pis  del  
 carrer Castellà Llovera 1 com a centre de salut men tal  
 infantil i juvenil    
 - n.3 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres d’adaptació planta 1r pis del carrer Castellà  Llovera 1  
  com a centre de salut mental infantil i juvenil  

 Recaptació  Comparèixer en el procediment abreujat núm. 17/2008   
 interposat contra el Decret de l’Alcaldia de data 9 /11/07, el  
  qual desestimava recurs presentat en data 3/09/07,  referent  
 al tràmit d’audiència previ a la notificació de les   
 liquidacions dels rebuts de la taxa d’escombraries  
 empresarials del c. Honorat de Vilamanyà, núm. 9 . Encarregar  
  als serveis jurídics de la Diputació de Girona la defensa  
 jurídica.  

 Urbanisme  Aprovar la Memòria valorada de la Plaça del Mercat Municipal  
 d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Donar compte de la memòria d’actuacions de l’àrea d ’urbanisme  
  període de l’inici de la legislatura (juny 2007) a  desembre  
 de 2007.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reformes i millores en 2 h abitatges  
 usats i planta baixa edifici plurifamiliar situat a l carrer  
 Alta Maduixa, 11  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a ampliació projecte obres d e reforma  
 d'habitatge situat al carrer Carme, 8  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a enderroc d'edifici plurifa miliar  
 situat al carrer dels Sastres, 26  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a enderroc de 2 edificis sit uats al  
 carrer dels Sastres 22-24, situats a carrer dels Sa stres, 24  
 - Alta Maduixa, 22  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a redistribució interior de local  
 existent destinat a centre de salut situat a l'avin guda Reis  
 Catòlics, 21  

 Llicència d'obres  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès per  
  l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud  de  
 llicència d’obres de construcció de piscina, situad a a Can  
 Belfer  

 Llicència d'obres  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès per  
  l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud  de  
 llicència d’obres de substitució de coberta de caba na  
 agrícola, situada al Mas Espuña  

 Cultura / ICCO  Autoritzar el canvi de nom de l’acció número 66 de la Plaça  
 de Toros d’Olot i no exercir a favor de l’Ajuntamen t el dret  
 de fadiga que li correspondria sobre aquesta acció.  


