
 Data Acord:  11/03/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb RN Arquitectes els treballs compleme ntaris  
 d'adaptació del projecte de l’edifici de serveis de   
 dinamització social i econòmica del Barri Vell, sit uat al  
 carrer Lliberada Ferrarons núm. 9, d’acord  amb l’i nforme  
 dels Serveis Tècnics Municipals.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Montolivet Instal·lacions SL   les   
 obres del projecte de millores edifici Ajuntament d 'Olot ,  
 lavabo i abocador neteja  planta baixa (aparcament) , incloses  
 en el Fons Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense p ublicitat,  
 els serveis d’implantació dels  mòduls informàtics per a  
 l'acompliment de la llei 11/2007.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.4 d’Aluminis i Serralleria Deri SL corresponent  a les  
 obres de construcció edifici vestidors i serveis Ca n Frontana  
  de Batet  
 - n.4 d’Estudis i Projectes la VAll SL corresponent  a les  
 obres d’adequació local grup esplai El Garbuix   
 - de liquidació d’Estudis i Projectes la Vall SL co rresponent  
  les obres de modificació vestíbul i ascensor IME  
 - n.8 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  Arxiu Comarcal i equipament municipal  
 - n.8 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  Arxiu Comarcal i equipament municipal  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.4 d’A luminis i  
 Serralleria Deri SL corresponent a les obres de con strucció  
 vestidors Can Frontana de Batet al Banc de Bilbao V izcaya  
 Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de certificacions d’Estudi s i   
  Projectes la Vall SL al Banc Popular  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Col·lectiu Cinema Inde pendent de  
 la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Escola de Dansa Folkl òrica de  
 la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre Catòlic  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Assoc. Cultural Sarda nista Flor  
 de Fajol  

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

 Ingressos  Aprovació liquidacions altes taxa escombraries part iculars  

 Ingressos  Aprovació liquidacions altes addicionals de la taxa   
 d'escombraries empresarials exercicis 2007 i 2008  

 Cooperació  Vista la convocatòria de subvencions de l'Agència C atalana de  
 Cooperació al Desenvolupament, dins el Programa "su bvenció  
 per a projectes a iniciativa dels ens locals que ti nguin com  
 a objectius la sensibilització i difusió en l’àmbit  de la  
 solidaritat internacional, la cooperació al desenvo lupament i  
 les relacions Nord-Sud, dirigida a la ciutadania de l seu  
 territori", sol·licitar una subvenció per al projec te  
 "Forma't en cooperació al desenvolupament"  



 Cooperació  Vista la convocatòria de subvencions de l'Agència C atalana de  
 Cooperació al Desenvolupament, dins el Programa "su bvenció  
 per a projectes a iniciativa dels ens locals que ti nguin com  
 a objectius la sensibilització i difusió en l’àmbit  de la  
 solidaritat internacional, la cooperació al desenvo lupament i  
 les relacions Nord-Sud, dirigida a la ciutadania de l seu  

territori", sol·licitar una subvenció per al projec te "Commemoració 
del 10è aniversari del CMCS d’Olot"  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de piscina i m urs de  
 contenció a El Castanyer  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació escala d'accés a l Mas Molí  
 de les Fonts  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior de local en planta  
 baixa d'edifici plurifamiliar entre mitgeres situat  al carrer  
 Sant Pere Màrtir, 21  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’obres de la urban ització de  
 l’interior de l’illa de Can Joanetes, Fase 1 (Espla nada  
 superior).  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per adequar el  
 gimnàs ubicat al carrer Les Planes, 7  

 Medi Ambient /  Urgència. Vista la convocatòria de subvencions de l a  
 Diputació de Girona, dins el Programa "Del Pla a l’ Acció",  
 sol·licitar una subvenció amb destí al projecte de  
 desenvolupament d’accions derivats dels PALS: acció  de  
 reducció en origen de la generació de residus.  


