
 Data Acord:  01/10/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Adjudicar provisionalment  a l’empresa Comercial El èctrica  
 Olot SA el contracte de subministrament de les llum inàries de  
  la campanya "Cel Fosc" dels Lots núm. 1,2,3,4,i 5  

 Contractació  Adjudicar provisionalment  a l’empresa Electro Stoc ks SLU el  
 contracte de subministrament de les lluminàries de la  
 campanya "Cel Fosc" dels Lots núm. 6,7,8,10,11,12,1 3 

 Contractació  Adjudicar provisionalment  a l’empresa Industrial G inés SA el  
  contracte de subministrament de les lluminàries de  la  
 campanya "Cel Fosc" dels Lots núm. 9  

 Contractació  Contractar amb l’empresa GRUPO M.G.O. SA els trebal ls de  
 coordinació de seguretat i salut de les obres de co nstrucció  
 del tancament del solar de la residència Santa Mari a del  
 Tura.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Antonio Villarejo M.R.Palo mé SC els  
 treballs d'assistència tècnica en topografia per a l'execució  
  de les obres del projecte d'urbanització de la Ron da les  
 Fonts, tram entre la Cra. Santa Pau i C/ Verge de M ontserrat  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL el submini strament  
 de les aplicacions subvencionades per l'AOC i desen volupades  
 per aquesta empresa relatives a:  
  -adequació de l'aplicació de Registre General de D ocuments  
 per al servei de Registre Telemàtic de l'EACAT cap a  
 l'Ajuntament  
 -Adequació de l'aplicació de firma electrònica de l ’AOC 

 Contractació  Contractar amb l’empresa  D'Aleph, Iniciativas y Or ganización  
  SA els treballs de redacció d'un estudi de necessi tats  
 d'habitatge social (ENHS) al Municipi d'Olot , d’ac ord amb  
 l’oferta presentada i que figura com a annex a l’ex pedient.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Construcciones J.Pallàs SL, e ls  
 treballs  de reparació puntual del ràfec exterior, de la  
 façana Nord-Oest del CEIP Malagrida, d'acord amb la  memòria  
 valorada  redactada per Serveis Tècnics Municipals i aprovada  
  per la Junta de Govern Local en data: 17/09/2008  

 Contractació  Procedir al pagament  del conveni subscrit amb la D irecció  
 General de Seguretat Ciutadana, sobre les connexion s al  
 Sistema d'Informació Policial (SIP), des de 1/01/06  a  
 31/12/08. L’esmentat pagament  s’efectuarà a favor del Servei  
  de Gestió Econòmica de la Generalitat de Catalunya .  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 Institut Català de les Dones, amb destinació a subv encions  
 per finançar les despeses derivades de l'elaboració ,  
 implementació o desenvolupament de polítiques de do nes; Pla  
 de política de dones  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a subvencions a ajuntaments per a invers ions i/o  
 millores o reformes en equipaments esportius de tit ularitat  
 municipal - millores piscina municipal  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Dirección Gen eral de  
 Protecció Civil, amb destinació a Subvenció per l'a dquisició  
 d'equipament per a la creació d'infraestructures bà siques -  
 Subvenció infraestructures-  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa per prestació del serve i de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus, ex ercici  
 2008  



 Ingressos  Aprovar les liquidacions ESL-2008-800132 a ESL-2008 -800293,  
 corresponents a altes del padró de taxa d’escombrar ies  
 particulars, exercicis 2007 i 2008, i aprovar la pr oposta de  
 devolució 07ESL2  

 Ingressos  Donar compte del Decret d’ Alcaldia  de data 25/09/ 08, pel  
qual s'aprova l’import liquidat en concepte de càno n a ingressar 
pel subministrament d’aigua potable 2n trimestre 20 08  

 Brigada  Ratificar la resolució d’Alcaldia en el qual se sol ·licita  
 una subvenció per al manteniment de carreteres i vi es de  
 comunicació de titularitat municipal afectades per les  
 nevades,  que concedeix la Generalitat de Catalunya ,  
 Departament de Política Territorial i Obres públiqu es  
 (Direcció General d’Arquitectura i Paisatge) a trav és de  
 l’ordre PTO/355/3008 de 14 de juliol.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació d el Polígon  
  d’Actuació 06.02 carrer Roure-avinguda Sant Jordi.  

 Urbanisme  Aprovar  la Memòria valorada  d’adequació d’espai p er a la  
 cabina de traductors al Casal Marià al carrer Franc esc Xavier  
  de Bolós 3, redactat pels serveis tècnics municipa ls.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització d'obres d'end erroc  
 d'edifici entre mitgeres situat al carrer Bisbe Lor enzana, 20  

 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 de consolidació estructural del M as Cal  
 Gall i de coberts agrícoles situats al Mas Cal Gall  de  
 Boratosca  

 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 de reforma coberta de cabanya, si tuada al  
 Mas Comadevall  

 Cultura / ICCO  Adherir-se al Protocol de col·laboració entre la Fu ndació  
 Casa de Cultura de la Diputació de Girona juntament  amb els  
 Ajuntaments de Banyoles, Palafrugell, Palamós, Sant  Feliu de  
 Guíxols, Torroella de Montgrí i Arbúcies, per a la  
 realització d’actuacions conjuntes en l’àmbit dels Museus del  
  Territori i societat de la demarcació de Girona.  


