
 Data Acord:  09/07/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar, per procediment obert en atenció a  l’o ferta  
 econòmicament més avantatjosa d’acord amb les crite ris que  
 figuren en el plec,  l’adjudicació dels  treballs d e redacció  
  del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat  i salut,  
 estudi de patologies i llicència ambiental per a le s obres  
 d'adequació i ampliació de l'edifici de La Granja, com a  
 Centre de Formació Professional Integrat i Escola d 'Adults.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL les ob res de  
 desplaçament  de la marquesina del bus,  ubicada al  Passeig  
 de Barcelona, d’acord amb l’informe de l’arquitecte  tècnic de  
  l’àrea d’Infraestructura.  

 Contractació  Prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa  Orac le Iberia  
 SRL núm. 1738903  de suport i actualitzacions dels productes  
 Oracle,  per un termini des del 29 d'agost de 2008 al 28  
 d'agost de 2009 (segons: Oracle Database Standard E dition;  
 Processor Perpetual; Internet Applications; Interne t  
 Developper Suite ).  

 Contractació  Prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa Infor màtica  
 Corporativa Catalana ICC SL relatiu al servei de ma nteniment  
 del programa voice ralenter que s’utilitza per grav ar i  
 emmagatzemar els plens municipals , per un termini des del  
 14/05/08 al 13/05/09.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Citylift SA el servei de  
 manteniment ascensor instal·lat a l'Escola Pla de D alt per un  
  termini des de l'1/04/08 al 30/03/09  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Mobles Mir i Equipaments SL el  
 subministrament de divers mobiliari, segons pressup ost annex  
 a l'expedient, amb destí a la nova llar d'Infants ' les Fonts'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pou del Glaç SL el submini strament   
 i col·locació de mobiliari amb destí a la nova llar  d'Infants  
  'les Fonts', d'acord amb el seu pressupost.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Fernando Palomeras i Roser  Xiques  
 Badia CB el subministrament divers mobiliari, segon s  
 pressupost núm 3099 que figura com a annex, amb des tí a la  
 nova Llar d'infants 'Les Fonts'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Abacus SCCL el subministra ment de   
 divers material didàctic, segons pressupost núm. T1 6114982-1  
 que figura com a annex, amb destí a la nova Llar d' Infants  
 'Les Fonts'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Hermex Ibérica SA el submi nistrament  
  divers material didàctic, segons pressupost núm. 5 5898 que  
 figura com a annex, amb destí a la nova Llar d'Infa nts 'Les  
 Fonts'  

 Contractació   Contractar amb l’empresa Hiper Escola Girona SL el   
 subministrament divers material didàctic, segons pr essupost  
 núm. 60931, que figura com a annex, amb destí a la nova Llar  
 d'Infants 'Les Fonts'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ambisist SL el subministra ment de  
 divers material d'higiene i neteja, d'acord amb el pressupost  
  núm. 0377-08 que figura com a annex, amb  destí a la nova  
 Llar d'Infants 'les Fonts'  

 Contractació   Contractar amb l’empresa Agustí CM SL el subminist rament  
 diversos electrodomèstics, segons pressupost (19/06 /2008)que  
 figura com a annex, amb destí a la nova Llar d'Infa nts Les  
 Fonts  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  



 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les obres  
  de pavimentació accés rodat dotació serveis als mò duls  
 provisionals CEIP Morrot    
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL cor responent  
 a les obres d’adaptació parcial edifici carrer Cast ellà  
 Llovera 3 com a centre de salut mental infantil i j uvenil   
 - n.8 de Luis Batalla Sau corresponent a les obres  
 d’urbanització llar infants les Fonts  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de les certificacions d’Ar cadi Pla  
 SA corresponent a les obres de construcció arxiu co marcal i  
 equipament municipal al Banc Español de Credito SA  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació de liqu idació de  
 Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les obr es  
 d’adaptació edifici c.Castellà Llovera 3 com a cent re de  
 salut mental infantil i juvenil a la Caixa Penedès  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Joves Gos de Sant  
 Roc 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre d'Esplai El Car me 

 Ingressos   Ratificar els termes del Conveni firmat amb l’empr esa Gas  
 Natural Distribución SDG, SA  el 27 de maig de 1999 , en  
 relació  a diverses qüestions de tipus fiscal, de g aranties i  
  de gestió econòmica en general, entre les esmentad es  
 empreses i els Serveis Econòmics d’aquesta Corporac ió, pel  
 que fa a l’exercici 2008  

 Urbana  Aprovació de les liquidacions de l'Impost sobre bén s immobles  
  de naturalesa urbana (relació 2008004).  

 Via Pública  Aprovar el torns setmanals, tant nocturns com de ca p de  
 setmana i festius, que regiran el servei del taxis a la  
 ciutat d’Olot i que figuren com a annex a aquesta p roposta.  
 Aquests torns s’aplicaran durant el termini d’un an y, que  
 anirà del mes de juliol de 2008 al mes de juliol de  2009.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la substitució del sistema d’ac tuació de  
 reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsic a pel de  
 cooperació en el Polígon d’Actuació 1.01 Plaça de B raus, i  
 sotmetre  el present acord a informació pública  

 Urbanisme  Aprovar una interpretació normativa del POUM, dels articles  
 referents als usos admesos en les zones industrials  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a enderroc distribució inter ior planta  
  primera situada al carrer dels Sastres, 25  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de co nstrucció  
 de 2 edificis plurifamiliars de 35 habitatges i apa rcaments  
 situada al carrer Escarlet, 20, 26, Avinguda Sant J ordi, 330,  
  336  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a ampliació habitatge unifam iliar  
 adossat situat al carrer Volcà Estany, 6  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a substitució de coberta de cabana  
 agrícola situada al Mas Espuña  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a formació de coberta sobre rampa  
 d'accés al garatge en habitatge unifamiliar aïllat situat al  
 carrer Aixadell, 3  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforç estructural en edif ici 
plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Pere Màrtir, 14  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a enderroc antic dipòsit d'a igua de  
 Bonavista situat a la plaça Rosella, 3  

 IME / Ensenyament  Convocar un procés selectiu adreçat a l’alumnat de les llars  
 d’infants municipals, a l‘efecte de poder accedir a l programa  
  de subvencions convocat per l’ordre EDU/259/2008, de 27 de  
 maig de 2008.  



 Alcaldia  Donar compte de la Resolució SLT/2046/2008, de 19 d e juny,  
 per la qual es nomenen les persones membres dels co nsells de  
 salut de les regions sanitàries del Servei Català d e la Salut  
  i del Consell de Salut del Consorci Sanitari de Ba rcelona,  
 d’acord amb la qual, s’ha nomenat al Sr. Lluís Sacr est  
 Villegas, representant de la Regió Sanitària Girona , en  
 representació dels ajuntaments del territori de la Regió.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa  4 Restaura SCP els  
 treballs de restauració  de la Font del Conill, d’a cord amb  
 el projecte de restauració presentat per l’esmentad a empresa  
 i que figura com a annex a l’expedient.  


