
 Data Acord:  11/02/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Aprovar l'acta de preus contradictoris 1 de data 23 /01/09 de  
 les obres de construcció del pavelló municipal d'es ports,  
 adjudicades a l’empresa Excover SA  

 Contractació  Aprovar l'acta de preus contradictoris 1 de data 23 /01/09 de  
 les obres de construcció de la pista de patinatge,  
 adjudicades a l’empresa  Excover SA  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Florenci Cos SL els treba lls de  
 millores del sistema de calefacció de l'edifici 'Ca n Monsà'  
 del carrer Fontanella, núm. 1-3, seu de la FES-UNED ;  
 consistents  en el subministrament i col·locació d' una  
 xemeneia  segons s’especifica en la seva oferta núm . 979  i  
 en l’informe dels serveis tècnics municipals que fi guren com  
 a annex a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Florenci Cos SL els treba lls  
 relatius a instal·lació de calefacció per terra rad iant  a la  
 nova aula dormitori de la Llar d'Infants Sant Pere Màrtir,  
 d'acord amb el pressupost  presentat núm. 737  i in forme dels  
 serveis tècnics que figuren com a annex a l’expedie nt.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Intergraph España SA  la p ròrroga  
 del  contracte de manteniment de les aplicacions :G eomedia  
 Pro (3 llicències) i Geomedia Web  Map  (1 llicènci a) i per  
 un termini des de l'1/01/09 al 31/12/09  

 Compres  Adquirir de la casa Paco García, prendas y artículo s de  
 uniformidad SA, vestuari amb destí a la Policia Mun icipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.4 de Promotora Giro Cat S L  
 corresponent a les obres d’urbanització Ronda les F onts  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.4 de Promotora  
 Giro Cat SL corresponent a les obres d’urbanització  Ronda les  
 Fonts a  Lico Leasing SA  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Músics i  
 Intèrprets d'Olot  

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

 Ingressos  Aprovació bases per a la sol·licitud de reducció de  la taxa  
 municipal de recollida d'escombraries domiciliàries , exercici  
 2009  

 Ingressos  Aprovació bases per a la sol·licitud de reducció de  la taxa  
 municipal de recollida d'escombraries domiciliàries  per a les  
 vivendes ubicades en sòl rústic exercici 2009  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte  d’enderroc del car rer Llosa,  
 18-19.  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada de la reposició urgent d’un tram  
 de la coberta de la nau principal de Can Sacrest a la Ronda  
 Sant Bernat, 3, redactada pels serveis tècnics muni cipals.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’obres municipal d e la  
 rehabilitació de coberta i façana de la Via Santa M arta del  
 Cementiri Municipal, c. Macarnau, 46, redactat pels  serveis  
 tècnics municipals.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local per act ivitats  
 recreatives (cultural i social) situada al carrer S ant  
 Bernat, 24, 1r  



 Llicència d'obres  Concedir llicència per a rehabilitació edifici plur ifamiliar  
 de 3 habitatges usats i 1 local situat al carrer Va lls Vells,9  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització modificació c onstrucció  
 edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatge s, 2  
 locals i 38 aparcaments, situat al carrer Macarnau,  29  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres de refo rma en  
 local de planta baixa en edifici plurifamiliar entr e mitgeres  
 situat a la plaça Clarà, 11  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per la finalització de les obres  de  
 construcció d'un habitatge plurifamiliar de 13 habi tatges i  
 28 places d'aparcament situat a l'avinguda Sant Jor di, 114 -  
 120  

 Llicència d'obres  Concedir llicència  per finalitzar les obres de con strucció  
 d'edifici plurifamiliar de 17 habitatges i 37 place s  
 d'aparcament situat a l'avinguda Sant Jordi, 102 - 108  

 Joventut /  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió de  
 subvencions en règim de concurrència competitiva, d e l’Àrea  
 d’Esports; segons bases que s’adjunten a l’expedien t, i obrir  
 convocatòria pública per la concessió de subvencion s de  
 l’any 2009. El període de presentació de sol·licitu ds serà de  
 21 dies (3 setmanes), a comptar a partir de la publ icació  
 d’aquest anunci en un diari d’àmbit comarcal.  

 Benestar Social  Aprovar la renovació del conveni subscrit entre l’A juntament  
 d’Olot i el Servei Català de la salut (CatSalut) de l  
 Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya , per al  
 període de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any 2008.  


