
 Data Acord:  16/04/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Catalunya Neta SL l’ampli ació  
 servei de neteja dels locals i edificis municipals del Bloc A  
  que tenen adjudicat,  amb el servei de neteja del local  
 situat als baixos  del carrer Bonaire núm. 20  i de stinat a  
 centre d'esplai 'Garbuix'  

 Contractació  Augmentar en un 4,5% i amb efectes del dia 1/04/08,  el preu  
 de l'arrendament del local del carrer Proa, núm. 9- 11  
 destinat a serveis municipals de Joventut  

 Contractació  Prorrogar  el contracte subscrit amb l’empresa ABC Catalunya  
 Arquitectura Modular SL de  lloguer del conjunt de  mòduls  
 per a la Llar d'Infants Les Fonts; amb efectes del dia  
 1/03/08 i fins el 30/06/08  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Plana Hurtós Enginyers SL el s treballs  
  relatius a la redacció dels treballs de configurac ió del  
 plànol topogràfic i la redacció del projecte d’urba nització  
 d’un tram del carrer Narcís Paulís (C/Mestre Vives-  C/  
 Hipòlit Làzaro)  

 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitiva ment el  
 concurs de les obres del projecte executiu d’amplia ció del  
 Teatre Principal. Fase 2, a l’empresa COEMPCO SA  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Indelma SA els treballs de   
 subministrament i instal·lació de dos mobles llibre ria i  
 quatre bucs per a contes amb destí a la zona infant il  i un  
 moble llibreria amb destí a la planta baixa de la B iblioteca  
 Marià Vayreda, segons pressupost que figura com a a nnex a  
 l’expedient.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 d’Aluminis i Serralleri a Deri SL  
 corresponent a les obres de millora piscina municip al  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.A-16 de  
 Construccions Tubert SL corresponent a les obres de  reforma  
 serveis públics al pavelló d'Esports al Banc de Bil bao  
 Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Escola Pia  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Tenis Taula Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Espiral entitat de serv eis  

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

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions corresponents a les altes  
 4t trimestre de l'Impost sobre Activitats Econòmiqu es  
 exercici 2007  

 Cementiri  Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del ceme ntiri  
 municipal, a aquells titulars dels mateixos, que ha n  
 manifestat la seva voluntat de vendre’ls  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte de reforma i ampliació del Casa l de les  
 Fonts situat al carrer Volcà Montcal núm. 13  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta baixa  
 d'edifici  plurifamiliar per destinar-lo a habitatg e situat  
 al carrer Ribes de Freser, 32  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma estructural en edi fici entre  
  mitgeres situat a la ronda Sometent, 9  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de 4 habitatge s  
 unifamiliars aparellats, situats al carrer Pallerol   
 10,12,14,16  



 Llicència d'obres  Concedir llicència per a addició de planta sobre lo cal per a  
 habitatge situat al carrer Enric Quintana, 43  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar  
 entremitgeres de 6 habitatges i aparcament de 5 pla ces,  
 situat al carrer Rocamora, 21  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habi tatge  
 unifamiliar en testera situat al carrer Geranis, 11 8 

 AIO Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Direcció General del Patrimoni Cultural,   
 Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, pr ograma  
 "Concessió de subvencions als arxius de Catalunya 2 008:  
 instruments de descripció", presentar-hi el project e de  
 Descripció dels fons i col·leccions de l’Arxiu d’Im atges  
 d’Olot (AIO) segons la Norma de Descripció Arxivíst ica de  
 Catalunya (NODAC), i sol·licitar una subvenció  

 Contractació  Urgència. Contractar amb  l’empresa Endesa distribu ción  
 eléctrica SLU els treballs de modificació d'instal· lacions al  
  carrer Valls Vells, 16 a 24 i C/Llosa, núm. 17, co nsistents  
 en retirar les instal·lacions elèctriques existents  a la  
 façana dels edificis esmentats i la seva col·locaci ó en llocs  
  amb  caràcter provisional en tant  no es desenvolu pi el  
 projecte d’urbanització  de la prolongació del pass eig de la  
 Muralla fins a la plaça Palau.  

 Contractació  Urgència. Aprovar el  conveni de col·laboració a su bscriure  
 entre aquest Ajuntament i el Consorci Localret per a la  
 compra agregada de llicències de productes Microsof t   


