
 Data Acord:  19/11/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Donar compte de l’informe presentat per l’empresa B onal,  
 empresa de Serveis Elèctrics i Electrònics SA de l’ estat  
 actual de les instal·lacions semafòriques de la ciu tat d’Olot  
  i de les actuacions realitzades  i que comprén els  mesos de  
 gener a setembre de 2008.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Estanys Blaus SL un pack de serveis  
 i assistència tècnica en servidors i comunicacions en entorn  
 windows, segons pressupost núm. OV 27888 i l’amplia ció  de   
 memòria de 2 servidors DL380G5, segons el pressupos t núm.  
 OV/28003 .  

 Contractació  Contractar amb P. Llimargas Casas i M. Torras Codin ach els  
 honoraris complementaris de major dedicació en la d irecció  
 d'obra de rehabilitació dels coberts per a aules po livalents  
 al Mas les Mates.  

 Compres  Adquirir de la casa Serra Moto SL 4 maletes per tal  d'equipar  
 les motos de la Policia Municipal destinades a poli cia de  
 proximitat  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Samsitper SL els treballs de  
 subministrament i instal·lació de 2 antenes del pro jecte  
 Anella Cultural per tal de fer arribar la banda amp la a Can  
 Trincheria, a la Biblioteca Marià Vayreda i l'edifi ci Hospici  

 Compres  Contractar amb l’empresa La Caraba serveis a la cul tura SL el  
  subministrament i instal·lació de micròfons i equa litzador  
 amb destí a la Sala d'Actes de la Casa Trincheria, d'acord  
 amb el seu pressupost que figura com a annex a l'ex pedient  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 de Paexba corresponent a les obres de conserv ació  
 paviments vies públiques 2008 fase 2   
 - n.2 de Paexba corresponent a les obres de conserv ació  
 paviments vies públiques 2008 fase 1   
 - n.4 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  de l’Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - n.4 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  de l’Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - n.5 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  de l’Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - n.5 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  de l’Arxiu Comarcal i equipament municipal  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 d’A luminis i  
 Serralleria Deri SL corresponent a les obres dels v estidors  
 de Can Frontana de Batet al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de les certificacions de P aexba SL a  
  Banesto Oficina d'empreses de Manresa  

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

 Ingressos  Aprovar les liquidacions derivades de la revisió de  SIGMA de  
 la taxa per prestació del servei de recollida i tra ctament  
 d'escombraries i residus de l’exercici 2008 , i not ificar-les  
  als titulars afectats.  

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

 Urbanisme  Aprovar el Projecte de redistribució de la planta b aixa de  
 l’Ajuntament d’Olot per OAC, redactat  pels serveis  tècnics  
 municipals.  



 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització d'obres inter iors i  
 enderroc de porxo en habitatge aparellat situat al carrer  
 Viola, 8  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de l ’entorn de  
  la capella Desemparats (fase 1: zona lateral capel la),  
 redactat pels serveis tècnics municipals.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir una  
 botiga de venda d'electrodomèstics al passeig de Ba rcelona,  
 5.  


