
 Data Acord:  18/03/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Estudis i Projectes la Va ll SL els  
 treballs extres obres d'adequació del local en plan ta baixa  
 del grup d'esplai 'Garbuig' situat al carrer Proa, núm. 25  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa ABS Informatica SL el ser vei de  
 manteniment programes informàtics per a la gestió d el  
 cadastre ABS Fin i ABSCU-1 per un termini des de l' 1/01/09 al  
 31/12/09  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Grau Sistemes Tèrmics SL els  
 treballs relatius al subministrament i col·locació kit de  
 regulació digital aire condicionat per control legi onel·la   
 amb destí a la Piscina Municipal  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Aluminis i Serralleria De ri SL els  
 treballs relatius al subministrament i col·locació de  
 manpares (segons s'especifica en el seu pressupost núm.  
 20080125 que figura com a annex) per al tancament d e la zona  
 del bar de la piscina municipal  

 Contractació  Contractar amb M.I. Quintana Caralt els treballs de   
 subministrament i col·locació plafó informatiu a l' edifici  
 Hospici  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Arquitectura i Enginyeria  Artec SL  
 els treballs de gerència de les obres de construcci ó edifici  
 d'equipaments de l'Estadi d'Atletisme al Sector de Sant Roc,  
 incloses en el Fons Estatal d’Inversió Local.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Arquitectura i Enginyeria  Artec SL  
 els treballs de gerència de les obres d'edificació incloses  
 en el Fons Estatal d'Inversio Local:  
 -Reforma cabanya de ponent del Les Mates;  
 -Edifici de serveis de dinamització social i econòm ica del  
 Barri Vell;  
 -Distribució lavabos planta baixa Ajuntament  
 -Tractament acústic auditori i construcció lavabo p lanta 1  
 escola de Música  
 -Projecte condicionament acústic aula a l’edifici d e l’Escola  
  de Música  
 -Adaptació de lavabos i vestíbul planta baixa edifi ci   
 Av.Sant Joan de les Abadesses, 22  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Topolot SCP diversos treb alls de  
 topografia: urb. vorera i clavegueram Av. Reis Catò lics,   
 plànols topogràfics sector Farinera d'Olot, plànol s  
 topogràfics Sector Hostal del Sol  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Grupo MGO SA  els treball s de  
 coordinació de seguretat i salut de les obres d'urb anització  
 del Passeig Bisbe Ramon Guillamet.  

 Compres  Adquirir de la casa Paco García, prendas y artículo s de  
 uniformidad SA,  gorres campanya i escuts amb destí  a la  
 Policia Municipal  

 Compres  Adquirir de la casa  Pere's Sports SL cartutxos per  als  
 exercicis de tir obligatoris  de la  Policia Munici pal  

 Compres  Contractar amb l’empresa Toldos Mallol SL l’adquisi ció d'una  
 funda de matalàs per salt de perxa  amb destí a l'E stadi  
 d'Atletisme  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a convocatòria de subvencions per a l'ad quisició  
 de mobiliari urbà, anys 2008-2009  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Veïns i   
 propietaris del Nucli Antic  



 Intervenció  Avançar a l’Associació de Comerciants d'Olot la qua ntitat  
 corresponent a la subvenció que té atorgada per la  
 Generalitat de Catalunya del departament d’Innovaci ó,  
 Universitats i Empresa.  

 Ingressos  Aprovació liquidacions plusvàlues en relació a acce ptació  
 d'herència  

 Ingressos  Aprovació liquidacions plusvàlues en relació a acce ptació  
 d'herència  

 Ingressos  Aprovació liquidacions plusvàlues en relació a acce ptació  
 d'herència  

 Ingressos  Aprovació liquidacions plusvàlues en relació a acce ptació  
 d'herència  

 Ingressos  Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a in gressar  
 pel subministrament d’aigua potable 4t trimestre 20 08  

 Personal  Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament  d’Olot i  
 dels seus Organismes Autònoms per a l’any 2009  

 Via Pública  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, programa d'ajuts per despeses dels ajuntame nts per  
 les nevades i ventades de l’hivern 2008/2009, sol·l icitar una  
 subvenció per les despeses originades per les nevad es de  
 desembre i gener  

 Urbanisme  Aprovar el Conveni entre Gestora Urbanística Olotin a, S.A. i  
 l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la gestió del Projec te  
 d’intervenció Integral de Barri Vell.  

 Urbanisme  Adoptar acord relatiu a l'expropiació forçosa de l’ edifici  
 afectat per vialitat al carrer Rocamora 12.  

 Urbanisme  Resoldre els recursos de reposició presentats a al  
 delimitació del polígon d'expropiació per a l'adqui sició de  
 terrenys col·lector "La Guardiola"  

 Urbanisme  Aprovar el projecte d’obres municipal de la paret d e  
 tancament provisional de solar per a dipòsit de veh icles. av.  
 Reis Catòlics cantonada carrer Eiximenis  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres d'ampli ació  
 d'habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Gar bí, 44  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a ampliació de nau industria l entre  
 mitgeres: construcció altell interior i magatzem si tuat a  
 l'avinguda Europa, 45  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres de modi ficació  
 d'ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres situada al  
 carrer Sant Feliu, 52  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a 1a fase de construcció edi fici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 8 habitatges, 1 loc al i  
 aparcament de 9 places, situat al carrer Macedònia,  1  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per obrir una  
 sala de ball al carrer Serra i Ginesta, 14, 2n  

 Joventut /  Sol·licitar a la Diputació de Girona, l'opció d’un conveni  
 global per a les activitats esportives amb els Prog rames de  
 promoció esportiva.  

 Joventut /  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona,  dins els  
 Programes d’Activitats Esportives d’Integració  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions del Consell Ca talà de  
 l'Esport, programa de Desplegament del Pla Esport c ontra les  
 Desigualtats 'Programa F', sol·licitar una subvenci ó per a  
 Programes de promoció i activitats esportives  

 Benestar Social  Sol·licitar a la Diputació de Girona la pròrroga de l conveni  
 per a la implantació del Programa de Teleassistènci a  
 Domiciliària, per a l’any 2009.  


