
 Data Acord:  15/10/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb l’empresa  ABM Serveis d'Enginyeria i  
 Consulting SL  la redacció d’un estudi per a la def inició  
 hidràulica de l'eix de drenatge d'aigües pluvials d e la  
 carretera de Sant Joan de les Abadesses a Olot  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Comercial Elèc trica Olot  
  SA el contracte de subministrament de les lluminàr ies de la  
 campanya "Cel Fosc" dels lots núm. 1,2,3,4 i 5  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Electro Stocks  SLU el  
 contracte de subministrament de les lluminàries de la  
 campanya "Cel Fosc" dels lots núm. 6,7,8,10,11,12 i  13  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Industrial Gin és SA el  
 contracte de subministrament de les lluminàries de la  
 campanya "Cel Fosc" dels lots núm. 9  

 Contractació  Convocar una beca per a la realització d’un treball  específic  
  a l’Arxiu d’Imatges d’Olot (AIO).  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 d’Estudis i projectes la Vall SL corresponent  a les  
 obres de modificació vestíbul i ascensor IME i PTT    
 - n.2 d’Estudis i projectes la Vall SL corresponent  a les  
 obres d’adequació local grup esplai El Garbuix  
 - de liquidació de Construccions J.Pallàs SL corres ponent a  
 les obres de manteniment coberta CEIP Malagrida   
 - n.4 de COEMPCO SA corresponent a les obres d’ampl iació  
 Teatre Principal, fase 2   
 - n.3 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  Arxiu comarcal i equipament complementari  
 - n.3 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  Arxiu comarcal i equipament complementari  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.4 de COEMPCO SA 
  corresponent a les obres d’ampliació teatre princi pal 2a.  
 Fase al Banc de Sabadell  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de les certificacions  
 d’Estudis i Projectes la Vall SL al Banc Popular  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, Acció  
  Social, amb destinació a Programa de polítiques d' innovació  
 i formació social el servei de les persones -Dinami tzació de  
 voluntariat  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 Direcció General del Patrimoni Cultural - Departame nt de  
 Cultura, amb destinació a Concessió de subvencions als arxius  
  de Catalunya 2008: instruments de descripció -Desc ripció  
 dels fons i col·leccions de l'Arxiu d'Imatges d'Olo t segons  
 la  NODAC  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, Acció  
  Social, amb destinació a Programa d'atenció a la c iutadania  
 i cohesió social, Manteniment i funcionament d'esco les de  
 formació de persones adultes -Subvenció Diputació -  Escola  
 d'Adults-,  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club de Patinatge Artí stic Olot  

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

 Urbanisme  Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Parcial  
 del sector 12 La Guardiola  



 Urbanisme  Aprovar definitivament l’expedient de canvi de sist ema  
 d’actuació del PA 01.05 Illa del Teatre, Passeig de  Blay de la  
  modalitat de reparcel·lació per compensació bàsica  a la  
 modalitat de cooperació.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres d'ampli ació de  
 l'aparcament de la base operativa d'ambulàncies sit uada al  
 carrer Bestracà, 1  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge  
 unifamiliar aparellat situat a l'avinguda Castella- Lleó, 3  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edifici plur ifamiliar  
 de 8 habitatges, 6 locals i 13 aparcaments en plant a  
 soterrània situada al carrer Pintor Galwey, 2  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'ascensor en habitatge  
 unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Heura, 26  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  edifici  
 plurifamiliar situat al carrer Bisbe Serra, 60  

 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 construcció d'una piscina, sit uada al  
 Mas Pericot, 1  

 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 d'adequació i millora habitatge u sat Cal  
 Gall de Batet  

 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 d'anivellament de terres al carre r Estadi,  
 64  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la Memòria valorada de reposici ó  
 d’elements d’urbanització afectats per l’obra d’exc avació al  
 terreny ubicat a la cruïlla dels carrers Madrid i A ranjuez,  
 redactada pels serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Aprovar  el text refós del Projecte d’urbanització del  
 Firalet, fase 1 i del Projecte de renovació i millo ra de les  
 xarxes de serveis d’urbanització al Passeig Ramon G uillamet,  
 redactat pels serveis tècnics municipals.  


