
 Data Acord:  24/09/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb l’empresa  Tecno Construcción y Mant enimiento  
 SL els treballs relatius al pintat de les línies de  les  
 places d'aparcament i de la senyalització horitzont al entre  
 d'altres,  de l'aparcament de l'Estació d'Autobusos .  

 Contractació  Aprovar el plec de clàusules administratives que re giran la  
 contractació, mitjançant procediment sense publicit at, per  
 les obres del projecte de renovació de la senyalitz ació  
 urbana d’orientació. Fase 3: vies col·lectores  

 Contractació  Aprovar el plec de clàusules administratives que re giran la  
 contractació, mitjançant procediment negociat sense   
 publicitat, per la subministrament de les lluminàri es  de la  
 campanya  "cel fosc".  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Montolivet Instal·lacions SL els  
 treballs de subministrament i instal·lació d'un acu mulador  
 d'aigua sanitària al camp municipal de futbol d'Olo t.  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a J. Bahí Alsina i D.  
 Castanyer Monteis,  el contracte de serveis dels tr eballs de  
 direcció, coordinació de seguretat i salut i contro l de  
 qualitat de les obres de construcció del nou pavell ó esportiu  
  i pista de patinatge  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure en tre aquest  
  Ajuntament i la Diputació de Girona per a l’allotj ament al  
 centre de càlcul de la Diputació de Girona de pàgin es web,  
 dominis o comptes de correu de l’Ajuntament d’Olot.  

 Contractació  Prorrogar  per un termini d’un any amb efectes del dia  
 1/07/08, la contractació subscrita amb l’empresa Gr au  
 Sistemes Tèrmics SL pel servei de manteniment de le s calderes  
  de calefacció dels edificis municipals segons s’es pecifica  
 en l’escrit del dia 20/08/08 que figura  com a anne x a  
 l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Centre d'estudis de la co nstrucció  
 i anàlisi de materials SL- CECAM-  els treballs rel atius al  
 control i informe final de legalització de l'aparca ment de  
 l'Estació d'Autobusos  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 d’Estudis i projectes la Vall SL, corresponen t a  
 l’adequació local grup Esplai el Garbuix    
 - n.1 d’Estudis i projectes la Vall SL,  correspone nt a les  
 obres de modificació vestíbul i ascensor IME i PTT   
 - n.2 de Construccions Tubert SL corresponent a les  obres  
 d’adequació aula de piano Escola Municipal de Músic a   
 - n.3 de COEMPCO SA corresponent a les obres d’ampl iació  
 Teatre Principal, fase 2  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.3 de Coempco SA  
  corresponent a les obres d’ampliació Teatre Princi pal al  
 Banc de Sabadell  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de  
 Construccions Tubert SL corresponent a les obres d’ adequació  
 aula de piano de l’Escola de Música al Banc de Bilb ao Vizcaya  
  Argentaria  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a Pla a l'Acció 2008: ampliar l'estació  
 d'autobosus millorant els seus serveis i infrestuct ures.  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles, de  
 l’exercici 2008  



 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa manteniment cementiri, de  
 l’exercici 2008  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades pels alumnes de IES-SEP La G arrotxa  

 Llocs públics  Autoritzar la reducció de 2 metres,  la parada pass a a tenir  
 8 metres enlloc de 10, a la titular de la  parada a l mercat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’ Olot, destinada  a la  
 venda  de confeccions , amb número de parada MD0000 108, amb  
 efectes econòmics i administratius el passat dia 01 /05/08  

 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació d’ 1 metre, passant la parad a a 8  
 metres, al  titular de la  parada al mercat setmana l del  
 dilluns a la ciutat d'Olot, destinada a la venda  d e fruites  
 i verdures, amb número de parada MD0000117, amb efe ctes  
 econòmics i administratius el passat dia 01/01/08, acordat en  
  la reunió de comissió de mercats.  

 Llocs públics  Autoritzar l’ampliació de 3 metres, la parada passa  a tenir  
 10 metres, al  titular de la  parada al mercat setm anal del  
 dilluns a la ciutat d’ Olot, destinada a la venda  de gènere  
 de punt, amb número de parada MD0000090, amb efecte s  
 econòmics i administratius el passat dia 01/05/08, acordat en  
  la reunió de comissió de mercats del dia  28/04/08 .  

 Llocs públics  Autoritzar l’ampliació de 3 metres, passant la para da a 9  
 metres, a la titular de la  parada al mercat setman al del  
 dilluns a la ciutat d’ Olot, destinada a la venda  de  
 confeccions, amb número de parada MD0000092, amb ef ectes  
 econòmics i administratius el passat dia 01/05/08, acordat en  
  la reunió de comissió de mercats del dia 28/04/08  

 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació de 2 metres, la parada passa  a tenir  
 10 metres, a la titular de la  parada al mercat set manal del  
 dilluns a la ciutat d’ Olot, destinada a la venda  de  
 confeccions , amb número de parada MD0000094, amb e fectes  
 econòmics i administratius el passat dia 01/05/08, acordat en  
  la reunió de comissió de mercats del dia  28/04/08  

 Urbanisme  Aprovar el conveni d’instal·lació de serveis amb ca ràcter  
 provisional a la façana de l’edifici del Casino Olo tí, al  
 passeig de Blay 6  

 Urbanisme  Aprovar el conveni d’expropiació  d’una finca al pa sseig de  
 Sant Roc signat el 16/09/08  

 Urbanisme  Adquisició per expropiació forçosa amb avinença una  finca  
 afectada com a zona verda i espais lliures al carre r Llosa  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma de local comercial  situat al  
  carrer Madrid, 1  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització modificacions  al  
 projecte de construcció d'edifici plurifamiliar de 19  
 habitatges, 2 locals i 36 places d'aparcament situa t al  
 carrer Macarnau, 38  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de nau industria l entre  
 mitgeres per a taller de serralleria situat al carr er França,  
  84  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'habitatge un ifamiliar  
 aÏllat situat al carrer Xaloc, 21  

 Llicència d'obres  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir una  
 botiga de venda al detall d'articles per a la llar a  
 l'avinguda Santa Coloma, 30  



 Estalvi energètic  Vista la convocatoria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Institut Català d’Energia (ICAEN) del De partament  
 d’Economia i Finances, programa de subvencions d’es talvi i  
 eiciència energètica en règim reglat, en el marc de l Programa  
  d’Estalvi i Eficiència Energètica, i s’obre la  
 convocatòria de l'any 2008;  presentar a l’esmentad a  
 convocatoria el Projecte d'adequació lluminotècnic d'estalvi  
 energètic de l'enllumenat públic en l'àmbit de la c iutat  
 d'Olot, anualitat 2008  

 Urbanisme  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, convocatòria de subvencions per a l'adquisi ció de  
 mobiliari urbà, anys 2008-2009, presentar a l´esmen tada  
 convocatòria el projecte "Finançament  per a l´adqu isició de  
 mobiliari urbà 2008-2009"  


