
 Data Acord:  04/03/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Arcadi Pla SA  les obres  
 del projecte de l’edifici de serveis de dinamitzaci ó social  
 i econòmica al barri vell, incloses en el Fons Esta tal  
 d’Inversió Local  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa UTE  Estudis i  
 Projectes la Vall SL- Grup Mas Constructors SLU les  obres de  
 construcció de l’edifici d’equipaments de l’estadi  
 d’atletisme, incloses en el Fons Estatal d’Inversió  Local  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Rubau-Tarrés SAU les  
 obres del projecte de renovació de voreres i constr ucció de  
 nou col·lector a l’avinguda reis Catòlics, incloses  en el  
 Fons Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Pere Boada Co mas SL les  
 obres del projecte de renovació d’enllumenat i acab ats de la  
 plataforma superior de la plaça Clarà, incloses en el Fons  
 Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Prorrogar l’autorització per ocupació temporal de v ia pública  
 amb instal·lació desmuntable per a activitats de re stauració  
 a la plaça Major   

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/09,  
 el contracte subscrit amb l’empresa FV Seguretat pe l servei  
 de manteniment de les instal·lacions d’alarma (roba tori i  
 incendis) dels edificis municipals  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Tecnodoc, Tecnologias de l a  
 Documentación SA els treballs de digitalització de la premsa  
 local a la Biblioteca Marià Vayreda.  

 Contractació  Aprovar el conveni amb Edicions Lava SL, empresa ed itora del  
 setmanari La Garrotxa, per a la publicació al llarg  de l’any  
 2009, d’una columna setmanal divulgativa municipal,  com a  
 recordatori d’activitats, informacions o anuncis of icials.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Mecánica Industrial de Ol ot SL els  
 treballs de manteniment de lona del pati de l'edifi ci Hospici 
 any 2009, consistents en:  
 -desmuntar catenària (estructura)  
 -muntar catenària (estructura)  
 -muntar lona  
 -desmuntar lona  
 -netejar lona  
 -desmuntar catenària per fixar-hi cintes noves i ad reçar tubs  
  verticals  
 -canviar cintes tensores i trinquets de 50mm amplad a per  
 augmentar la resistència del pes i fricció.  
 -retensatge  de les cintes i la lona quan la climat ologia es  
 adversa  
 -repassar suports i reforçar barres perimetrals, ca nviar tubs  
  laterals de l’estructura doblats pels vents.  

 Contractació  Procedir a la realització de les subscripcions corr esponents  
 a les diferents dependències municipals per a l’any  2009.  

 Compres  Adquirir de la casa Paco García, prendas y artículo s de  
 uniformidad SA, sabates amb destí a la Policia Muni cipal.  

 Compres  Adquirir de  la casa Indelma SA mobiliari amb destí  a la  
 Biblioteca Marià Vayreda  

 Compres  Adquirir divers material de la casa Seremex, produc tes i  
 serveis contra el foc SL, amb destí a l’Estació d’A utobusos  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  



 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació de Bassegoda  
 Construccions SL corresponent a les obres de reform a i  
 ampliació lavabos per a dones a l'espai Jove Núria  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 Medi Ambient, Barcelona, amb destinació a convocatò ria  
 d'ajuts per a projectes d'ambientalització, en matè ria de  
 residus, d'esdeveniments i festes populars -gots  
 reutilitzables i vaixella compostable Festes del Tu ra 2009-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Consell Comarcal  de la  
 Garrotxa, amb destinació a ajuts als ajuntaments de  la  
 comarca per al finançament d'obres destinades al ma nteniment  
 i millora de centres d'educació infantil per a l'ex ercici  
 2008 -subvenció Consell Comarcal per CEIPS  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques al Departam ent de  
 Secretaria compartint amb el Departament de Recurso s humans  
 d’aquest Ajuntament a una estudiant de 2n. curs de Cicle  
 formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa de l’IES Bosc  
 de la Coma, durant el període i en l’horari que est ableixi  
 el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ol ot i l’IES  
 Bosc de la Coma.  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques al Departam ent  
 d’Urbanisme d’aquest Ajuntament a una estudiant de 2n. curs  
 de Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administr ativa de  
 l’IES Bosc de la Coma.  

 Urbanisme  Aprovar l’ocupació directa dels sòls qualificats d’ equipament  
 escolar i la relació de béns i drets afectats dels terrenys  
 de l'escola del Morrot  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres de reha bilitació  
 d'edifici per a ús d'oficina i ús cultural, situada  al carrer  
 Fontanella, 26  

 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 refer part de la teulada i par et  
 perimetral cabana de Mas Puigllambric de la Moixina  - Pujou  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per adequar el  
 taller de serralleria ubicat al carrer Terrassa, 29  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per obrir un  
 centre cultural i social al carrer Sant Bernat, 24  


