
 Data Acord:  29/10/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Alcaldia  Donar suport a la Campanya "Catalunya i voltants am b  
 bicicleta"  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Micrologic SLU els trebal ls de  
 subministrament i instal·lació  d'un sistema de cob ertura  
 WIFI en la zona del pati de l'edifici Hospici, així  com el  
 servei de manteniment durant un any del sistema  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL els tr eballs de  
 clavegueram al carrer Garcia Robles d'acord amb el projecte  
 redactat pels serveis tècnics municipals (2008- Cl- Garcia  
 Robles- interconnexió).  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Antoni Villarejo M.R.Palom e SC els  
 treballs d'assistència tècnica en topografia relati us a  
 l'execució de les obres dels projectes d’urbanitzac ió :  
 -  nova plaça al barri de Sant Miquel  

 Contractació  Aprovar l’addenda al conveni de cooperació entre el   
 Departament d’Educació de la Generalitat de Catalun ya i  
 l’Ajuntament d’Olot per a la redacció del projecte de les  
 obres d’adequació i ampliació de l’edifici existent  (La  
 Granja) com a Centre de Formació Professional  Inte gra i  
 Escola d’Adults  

 Contractació  Resoldre el contracte menor d’obra amb l’empresa Pe rforacions  
  BA-VE SL, per a la construcció d’un pou a la zona del Moli  
 de Les Fonts, amb destí a una piscifactoria, per in compliment  
  del contractista de les condicions necessàries a q uè estava  
 subjecte la contractació, especialment la constituc ió d’una  
 fiança per garantir les obres, la qual cosa ha impo ssibilitat  
  -tot i la urgència- l’execució de les mateixes  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Josep Vilanova SA els tre balls de  
 construcció d'un pou d'aigua d'acord amb el seu pre ssupost  
 núm. 70-08, a la zona del Molí de les Fonts, amb de stí a la  
 piscifactoria  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL els treba lls de  
 subministrament, configuració i instal·lació d'equi pament  
 informàtic, amb destí a Infraestructura i OAC  

 Compres  Adquirir de la casa  Foto Casanova SL  divers equip ament  
 informàtic / fotogràfic amb destí a l'Arxiu d'Imatg es d'Olot  

 Compres  Adquirir de la casa Partenon Sagres SL polos de màn iga curta  
 bicolor, amb destí al personal de la Policia Munici pal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 d’Aluminis i Serralleri a Deri SL  
 corresponent a les obres de construcció edifici de vestidors  
 i serveis Can Frontana de Batet  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.4 de Montolivet  
  Instal·lacions SL corresponent a les obres d’adequ ació  
 edifici annex Ajuntament a la Caixa Penedès  

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

 Ingressos  Aprovar les liquidacions EVL-2008-800129 a EVL-2008 -800172,  
 corresponents a altes del padró de taxa d’entrada d e  
 vehicles, exercicis 2007 i 2008  

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



 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques l’Àrea d’In formació  
 del Territori d’aquest Ajuntament d'un estudiant de  2n. curs  
 del Cicle formatiu de grau superior Projectes de Co nstrucció  
 de l’IES La Garrotxa, durant el període del 14/10/0 8 al  
 23/01/09  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu M unicipal  
 d’aquest Ajuntament a una estudiant de 2n. curs de Cicle  
 formatiu de grau superior de Fotografia Artística d e l’Escola  
  d’Art d’Olot, per realitzar tasques de conservació ,  
 digitalització i descripció de fons i col·leccions  
 fotogràfiques i el seguiment fotogràfic de les obre s de la  
 ciutat d’Olot.  

 Urbanisme  Donar compte de la sentència ferma recaiguda en el contenciós  
  número 182/05 interposat contra l’aprovació defini tiva del  
 Pla d’ordenació urbanística municipal.  

 Urbanisme  Donar compte de la sentència ferma recaiguda en el contenciós  
  número 183/05 interposat contra l’aprovació defini tiva del  
 Pla d’ordenació  urbanística municipal.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reposició de mur de pedra i  
 tancament de finca al carrer Bardissa, 22  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a substitució puntual de for jat en  
 habitatge plurifamiliar entre mitgeres situat al ca rrer  
 Notari Closells, 8  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació llicència de m odificació  
  d'obertures i reforç estructural en edifici aïllat  situat al  
  Mas Ferrarons 1  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'habitatge un ifamiliar  
 aïllat situat a la carretera Santa Pau 107  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de co nstrucció  
 d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 7 habitat ges i 7  
 places d'aparcament en planta baixa situats al carr er  
 Alacant, 21  

 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'instal·lació de tanca i portal situat a  
 la carretera Sant Joan les Abadesses, 0226  

 IME / Ensenyament  Vista la convocatoria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Departament d'Educació, programa: Addend a al  
 conveni de col·laboració entre el Departament d'Edu cació i  
 l'Ajuntament d'Olot per al Pla Educatiu d'Entorn; s ol·licitar  
  una subvenció  


