
 Data Acord:  18/02/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Adjudicar provisionalment a la UTE Àrids Vilanna SL  - Puig  
 Alder SL  el contracte de les obres del projecte  
 d’urbanització del passeig Bisbe Ramon Guillamet, i ncloses en  
 el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya any 2008 ,  
 programa general i específic de dinamització i equi libri  
 territorial, actuació 2008/403  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Montolivet  
 Instal·lacions SL les obres del projecte de redistr ibució de  
 la planta baixa de l’Ajuntament per a Oficina d’Ate nció al  
 Ciutadà (O.A.C)  

 Contractació  Fixar per a l’any 2009, el preu  de la concessió de l servei  
 de recollida dels residus sòlids urbans i del serve i de  
 neteja viària del municipi d'Olot, adjudicada a l’e mpresa  
 Fomento de Construcciones y Contratas SA  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Perfil Consultoria de RRH H SL el  
 projecte de consultoria per a la captació, selecció  i  
 desenvolupament de l'equip de l'Oficina d'Atenció a l Ciutadà  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Promocons Jidt SL  la rea lització  
 de les obres  de connexió  del carrer Sabadell i Pa sseig de  
 Sant Roc, entre els polígons PA.15.05. P.A. 15.08 ' La Granja'  

 Compres  Adquirir de l’empresa  Fluvià conservación i restau ració SL,  
 caixes de cartró per a la conservació de peces del fons  
 d'obres del Museu Comarcal  

 Compres  Contractar amb l’empresa  Àmbit Interiors Olot SL e l  
 subministrament i col·locació de mobiliari amb dest í a les  
 noves dependències per Oficina d'Atenció al Ciutadà  ubicades  
 a la planta baixa, segons s’especifica en el seu pr essupost  
 que figura com a annex a l’expedient.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Construccions Pallàs SL corresponent a les  obres  
 d’impermeabilització mitgera solars carrer dels Sas tres  
 - n.3 d’Excover SA corresponent a les obres de cons trucció  
 Pavelló esports   
 - n.3 d’Excover SA corresponent a les obres de cons trucció  
 pista de patinatge   
 - n.3 de Paexba corresponent a les obres de conserv ació  
 paviments 2008   
 - n.3 de Paexba corresponent a les obres de conserv ació  
 paviments 2008    
 - de liquidació de Bassegoda Construccions SL corre sponent a  
 les obres d’arranjament lavabo homes espai Jove Núr ia  
 - de liquidació de Bassegoda Construccions SL corre sponent a  
 les obres de rehabilitació interior habitatge blocs  Casadellà  
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL cor responent  
 a les obres complementàries d’ampliació Ajuntament edifici  
 annex plaça Can Joanetes  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació de liqu idació de  
 Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les obr es  
 d’ampliació edifici annex Ajuntament de la plaça Ca n Joanetes  
 a la Caixa Penedés  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.16547 de  
 Comunicaciones Comarcales SA corresponent al projec te de  
 renovació senyalització urbana d’orientació fase 3 a la Caixa  
 de Pensions de Barcelona  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.3 d’A luminis i  
 Serralleria Deri SL  corresponent a les obres dels vestidors  
 de can Frontana de Batet al Banc Central Hispà  



 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa pe r les  
 pràctiques realitzades per un alumne de l'IES Garro txa  

 Personal  Autoritzar la pròrroga de la realització de pràctiq ues,  
 l’Àrea d’Informació del Territori quatre dies a la setmana i  
 un dia a la Policia Municipal d’un estudiant de 2n.  curs del  
 Cicle formatiu de grau superior Projectes de Constr ucció de  
 l’IES La Garrotxa, durant el període del 26 de gene r al 10 de  
 febrer de 2009  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques l’Àrea d’In formació  
 del Territori d’aquest Ajuntament, quatre dies a la  setmana i  
 l’altre dia de la setmana realització de les pràcti ques a la  
 Policia Municipal, d'un estudiant de 2n. curs del C icle  
 formatiu de grau superior Desenvolupament i aplicac ió de  
 Projectes de Construcció de l’IES La Garrotxa, dura nt el  
 període de l’11 de febrer al 29 de maig de 2009  

 Cooperació  Donar compte del decret d’Alcaldia dictat en data 1 3/02/09,  
 en el qual es sol·licitava la inclusió del municipi  d’Olot en  
 el programa de subvencions convocat mitjançant reso lució  
 publicada al DOGC núm. 5303 de 23/01/09, i pel qual  es  
 demanava una subvenció amb destí al projecte "Olot per la Pau  
 i els Drets Humans".  

 Urbanisme  Aprovar  l’ordenació volumètrica al carrer Verge de  Núria,  
 34-40.  

 Urbanisme  Aprovar l’atorgament de subvenció per a la rehabili tació  
 d’immobles i millora de l’accessibilitat en el Barr i Vell als  
 propietaris dels edificis situats al C/ Alta Maduix a, núm.5,  
 i C/ Valls Vells, núm.11, segons sol·licituds prese ntades  
 dintre del termini corresponent (fins a 31 de desem bre de  
 2008), i d’acord amb les Bases específiques per l’a torgament  
 de subvencions per a la rehabilitació d’immobles i millora de  
 l’accessibilitat al Barri Vell, aprovades per Ple M unicipal  
 en sessió celebrada el dia 24 d’abril de 2008.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reposició de tanca, situad a a  
 l'avinguda Joan de Cabirol, 23  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'ascensor en habitatge  
 unifamiliar aïllat situat a la carretera de Santa P au, 155  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització instal·lació de  
 climatització en local de planta baixa destinat a r estaurant,  
 situat al carrer Bolòs, 22  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de co nstrucció  
 d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al  carrer  
 Vern, 10  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforç de sostre i reforma  d'escala  
 en edifici plurifamiliar situat al carrer Mulleras,  28, 3r  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edifici plur ifamiliar  
 de 12 habitatges i 16 places d'aparcament situat al  carrer  
 Verge de Núria, 34 - 40 - 46 - 52  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització carr er Verge  
 de Núria (Tram c. Riudaura- tram c. Santa Sabina).  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir un  
 taller de venda i muntatge d'accessoris per prepara r vehicles  
 tot terreny al carrer Brida, 1, baixos  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.1) per adequar  
 l'explotació ramadera d'engreix de vedells, ubicada  al Mas  
 Subiràs, dins del terme municipal d'Olot.  

 Joventut /  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió de  
 subvencions en règim de concurrència competitiva pe r a  
 l’organització, participació i desenvolupament d’ac tivitats  
 culturals durant l’any 2009  


