
 Data Acord:  23/07/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb l’empresa  Sorea Sociedad Regional d e  
 Abastecimientos els treballs relatius a la contract ació  
 d'aigua de la  Llar d'Infants Les Fonts  consistent s en:  
 connexió a la xarxa existent, escomesa d'aigua pota ble i  
 comptador  

 Contractació   Contractar amb l’empresa Bassols Energia SA els  t reballs  
 relatius a la instal·lació d'una línia de baixa ten sió  
 exclusiva per al Teatre Principal per al subministr ament de  
 225KW, d'acord amb el seu pressupost núm. 2008/0019 .  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Esja Pintors SL, les obres d e  
 tractament provisional filtracions de les canaleres  i  
 aiguafons de la coberta existent, a l'edifici núm. 3 del  
 carrer Fontanella, seu de la FES i la UNED  

 Contractació  Adjudicar a Jaume Bahí Alsina, arquitecte tècnic, e ls  
 treballs relatius a la  redacció del projecte d’end erroc i  
 estudi Basic de seguretat i salud de l’edifici núm.  21 de  
 l’avinguda Sant Joan de les Abadesses.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Forga Associats SC els trebal ls  
 relatius a la redacció del projecte tècnic i gestió  per a  
 l’ampliació potència elèctrica BT de l’Escola Munic ipal de  
 Música.  

 Contractació  Contractar amb la Fundació Privada d'Estudis Superi ors  
 l’execució de les actuacions objecte del conveni de   
 col·laboració amb la Secretaria de Comerç i Turisme , segons  
 el conveni aprovat per la Junta de Govern Local del  dia  
 9/04/08, consistents en :  
 -VIII Seminari de Turisme Rural  
 -Edició Actes VIII Seminari de Turisme Rural  
 -2 Jornades de creació de producte: Senderisme .  

 Contractació   Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest A juntament  
 i la Diputació de Girona per al finançament de  les  obres:  
 adequació de Teatre Principal d’Olot. Fase 2  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Montolivet Instal·lacions SL el  
 subministrament  de la nova maquinària  per a calef acció amb  
 destí al Pavelló Firal.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació d’Aluminis i  
 Serralleria Deri SL corresponent a les obres de mil lores  
 piscina municipal  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patronat Joan Sellàs C ardelús  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Unió Esportiva Olot  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a subvencions als ajuntaments per activi tats  
 culturals - Lligamosques  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a subvencions als ajuntaments per activi tats  
 culturals - The Urban Culture  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 amb destinació a subvenció directe per a la creació  i  
 funcionament de les oficines municipals d'escolarit zació -  
 subvenció OME  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 Servei de Monuments, amb destinació a subvencions a ls ens  
 locals per a la restauració i conservació d'immoble s  
 d'interès patrimonial -rehabilitació edifici Torre Castanys  



 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades per un alumne de l'IES-SEP L a Garrotxa  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada 4a aula, planta baixa ( català)  
 fase: acabats i instal.lacions. Edifici públic d’us os  
 múltiples a l’Av. Sant Joan de les Abadesses, redac tat pels  
 serveis tècnics municipals  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres al carrer Fontanella, 30  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta baixa  
 d'edifici plurifamiliar situada al carrer Pou del G laç, 6  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma parcial interior e n  
 habitatge unifamiliar entre mitgeres situada al car rer Sant  
 Josep de Calassanç, 6  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma de local per desti nar-lo a  
 bar a la carretera de les Tries, 19  

 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 refer mur de pedra i tancar l a finca  
 situada al carrer Bardissa, 22  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental per a l'obertura d'una sala  
  de ball al carrer Josep Ayats, 10.  


