
 Data Acord:  27/02/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Alcaldia  Establir que aquest Ajuntament només podrà obsequia r amb el  
 cap del gegant, a :  
 . alcaldes/esses de l’Ajuntament d’Olot  
 . regidors/es de l’Ajuntament d’Olot i  
 . pregoners/res de les Festes del Tura   
 I en cas que ocasionalment, es volgués fer a alguna  altra  
 persona,  s’hauria d’acordar per la Junta de Govern .  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure en tre aquest  
  Ajuntament i els Srs. Magem Cañellas i  Gómez Pard o; per a  
 la donació i cessió de drets dels fons fotogràfic i   
 cinematogràfic del  Sr. Ramon Serrat Roure  a l’Arx iu  
 d’Imatges d’Olot.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Kialti, Tecnologies de la   
 informacion SL el servei de col·laboració per al  
 desenvolupament del sistema de gestió de l'Oficina d'Atenció  
 al Ciutadà (OAC)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa EI, ADAD L'Encant SLU els treballs  
 de manteniment de la llera del riu Fluvià  en el tr am comprès  
  entre el pont de ferro i el pont de la carretera S anta Pau,  
 consistents en: -desbrossada de marges de la llera;  -tala  
 selectiva d’espècies autòctones; -plantació d’espèc ies  
 pròpies del bosc de ribera; -retirada de residus sò lids  
 urbans; -consolidació de marges erosionats mitjans tècniques  
  de bioenginyeria.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Arico Forest SL els  treba lls  
 relatius al manteniment de la llera del riu Fluvià en el tram  
  comprès entre el pont de ferro i el pont de la car retera  
 Santa Pau  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Grupo MGO SA els treballs  de  
 coordinació de seguretat i salut de les obres del p rojecte  
 d'urbanització de l'avinguda Cuba.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa ABS Informàtica SL el ser vei de  
 manteniment i suport dels programes informàtics per  a la  
 Gestió del Cadastre: -aplicacions ABS FIN i ABSCU-1 , per un  
 termini des de l'1/01/08 al 31/12/08  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Gestió de projectes infor màtics els  
  treballs de renovació i millores de la web de l'Aj untament  
 OAC, consistents en:  
 -disseny gràfic, maquetació HTML i  gestió del proj ecte  
 -modificacions :agenda/noticies;cercador; mòdul map a web;  
 plantilles;-mòdul multi-idiomes; i administració we b 

 Contractació  Ampliar el servei de neteja del Bloc B, que aquest Ajuntament  
  té contractat amb l’empresa Neteges La Bruixa SL ,  tot  
 augmentat en una (1) hora a la setmana el servei de  neteja de  
  l'Escola Oficial d'Idiomes.  

 Compres  Adquirir de l’empresa  Resinas Olot SA, 500 cadires  amb destí  
  a la Brigada Municipal  

 Compres  Adquirir de la  casa Resinas Olot SA 54 taules amb destí a la  
  Brigada Municipal.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 d’Interios CAT SL corresponent a les obres d’ enderroc  
 edifici carrer Mirador, 11     
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL cor responent  
 a les obres d’adaptació planta 1r pis del carrer Ca stellà  
 Llovera 1 com a centre de salut mental infantil i j uvenil    
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL cor responent  
 a les obres d’adaptació planta 1r pis del carrer Ca stellà  



 Llovera 1 com a centre de salut mental infantil i j uvenil  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de les certificacions de M ontolivet  
 Instal·lacions SL a la Caixa Penedès  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació d'Hostelat ge de la  
 Garrotxa  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana que  
  correspon de l’expedient núm. PLL-2008-8000218 al PLL-2008-  
 8000256 i PLL-2008-800259 al PLL-2008-800299  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte bàsic i executiu de construcció  d’escala  
 al Museu Comarcal de la Garrotxa, redactat  per l’a rquitecte  
 Arnau Vergés Tejero.  

 Llicència d'obres  Concedir  llicència per a legalització construcció de piscina  
 en habitatge unifamiliar aïllat al passeig Desempar ats, 77  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització d'adequació d e local en  
 planta baixa per a joieria, situada al carrer Sant Rafel,  
 43, B  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edifici plur ifamiliar  
 de 5 habitatges i 5 places d'aparcament situat al c arrer Abat  
 Bernat de Peramola, 26  

 Llicència d'obres  Concedir  llicència per a adequació de local per a centre de  
 prevenció de riscos laborals situat a l'avinguda Re is  
 Catòlics, 21B  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a enderroc habitatge unifami liar entre  
  mitgeres situat al carrer Aranjuez, 9  

 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 per fer petit mur per delimitar l a zona,  
 anivellar la superfície del terreny i reordenar la disposició  
  dels arbres i dels punts de llum, situat al camí P arròquia  
 de les Fonts  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte de conservació dels paviments d e calçada  
 de les vies públiques any 2008. Fase 1, redactat pe ls serveis  
  tècnics municipals.  

 Medi Ambient /  Sol·licitar al Departament de Medi Ambient de la Ge neralitat  
 de Catalunya, una subvenció per a la construcció d’ un pou,  
 que permetrà evitar contagis en el nucli reproducto r de cranc  
  de riu autòcton. Aquesta actuació s’emmarca dins e l Pla de  
 recuperació del cranc de riu autòcton.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental per a una activit at de  
 taller de serralleria al carrer França, 84  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'una  
 activitat d'oficina bancària a l'avinguda Girona, 1 6 


