
 Data Acord:  06/05/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense p ublicitat,  
 els treballs de direcció, coordinació de seguretat i salut i  
 control de qualitat de les obres de construcció de la nova  
 llar d'infants del Morrot.  

 Contractació  Concórrer a la convocatòria de la Secretaria d’esta t de  
 Telecomunicacions i per la Societat de la Informaci ó abans  
 esmentada conjuntament amb els Ajuntaments de: Llor et de Mar;  
 Cambrils; Figueres; Martorell; Martorelles; El Masn ou;  
 Montornès del Vallès;  Roses; Salt; Sant Andreu de la Barca;  
 Sant Joan Despí; Sant Vicenç dels Horts; Santa Colo ma de  
 Farners; El Vendrell i Vilassar de Mar, amb el proj ecte  
 "Proyecto de Cooperación hacia un Ayuntamiento sin papeles,  
 sostenible y respetuoso con el medio ambiente y tam bién con  
 el ciudadano, especialmente el de la tercera edad o  con  
 escasa movilidad" segons la memòria que figura a l’ expedient,  
  i aprovar el corresponent conveni de col·laboració  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Cobra Instalac iones y  
 Servicios SA les obres del projecte de renovació in tegral de  
 l’enllumenat públic del sector de Benavent. Desglos sat Fase  
 1: obres bàsiques d’enllumenat i aigua  

 Contractació  Fixar, amb efectes d'1/04/09, el preu de l’arrendam ent del  
 local del carrer Proa, núm. 9-11 destinat a serveis   
 municipals de Joventut, des de l'1/04/09 al 31/12/0 9 

 Compres  Adquirir contenidors de l’empresa Ros Roca SA  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Donar conformitat a l’obra de treballs extres del p rojecte  
 d’urbanització de l’entorn de la capella dels Desem parats d’  
 Olot, obra inclosa en el Fons Estatal d’ Inversió L ocal, i  
 acceptar la seva recepció ja que s’ha executat sego ns el  
 projecte aprovat.  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Sardanista Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Assoc.Cultural Rialle s Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Assoc. Cultura Popular El Til·ler  

 Ingressos  Aprovar el  padró Annex 1 d’ocupacions diverses per manents  
 exercici 2009  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents les altes de l 4t  
 trimestre de l’Impost sobre activitats econòmiques exercici  
 2008  

 Via Pública  Vista la convocatòria de subvencions del Ministerio  del  
 Interior, Gobierno de España, dins el programa d´aj ut per a  
 corporacions locals per fer front a despeses deriva des de  
 situacions de risc greu o de naturalesa catastròfic a, presentar a  
 l’esmentada convocatoria el projecte: Subvenció en atenció a  
 determinades necessitats derivades de situacions d´ emergència  
  o de naturalesa catastròfica  

 Promoció  Autoritzar la transmissió de la llicència municipal  de taxi  
 núm. 4  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació de coberta de  piscina i  
 adequació de local auxiliar situat al carrer Estire s, 18  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a ampliació i reforç de sost re  
 d'habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres  situat al  
 carrer Roser, 15  



 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'edif ici  
 plurifamiliar entre mitgeres amb augment del nombre   
 d'habitatges (d'1 a 3), situat al carrer Francesc  
 Montsalvatge, 13  


