
 Data Acord:  13/05/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de  Govern  
 del dia 8 d’abril de 2009 relatiu a la contractació  amb  
 l’empresa Serveis de neteges tècniques Olot-Net SL de  
 diversos treballs de neteja d’embornals als sectors  de  
 Bonavista, Sant Roc, Eixampla plaça Amèrica i Zona A (Oest)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL el servei  de  
 manteniment del software per a còpies de seguretat  

 Contractació  Donar conformitat a l’execució  del projecte d’urba nització  
 de l’entorn de la capella dels Desemparats. Fase 1 lateral  
 capella  

 Contractació  Adquirir de  la casa Grupo Electro-Stocks SLU unita ts  
 lluminàries amb destí  a la substitució de les llum inàries  
 del barri Montolivet, dins del programa 'cel fosc'  

 Contractació  Contractar amb Caixarenting SA l’arrendament d’un v ehicle  
 Seat Altea XL  

 Contractació  Contractar amb Caixarenting SA l’arrendament d’un v ehicle  
 Seat Altea XL 1.9 TDI reference 105 cv 5p equipat a mb  
 accessoris.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 2  d’Arcadi Pla SA SA corresponent a les obr es  
 d'edifici de serveis de dinamització social i econò mica del  
 barri vell al carrer Lliberata Ferrarons, 9  
 - núm. 5  d’Aluminis i Serralleria Deri SL correspo nent a les  
  obres de construcció edifici de vestidors i servei s a can  
 Frontana de Batet   
 - núm. 1  d’ Excavacions, Àrids i Enderrocs García SL  
 corresponent a les obres de l’escala d’emergència e difici  
 residència d'avis Parc Nou a l'avinguda Uruguai, 5 d'Olot.  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació núm. 5 d’obres  
 d’Aluminis i Serralleria Deri SL  corresponent a le s obres de  
 construcció edifici vestidors i serveis a Can Front ana de  
 Batet al  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar la cessió de crèdit de la certificació n úm. 1  
 d’obres d’Excavacions, Àrids i Enderrocs García SL  
 corresponent a la redacció del projecte, direcció,  
 construcció i muntatge d'una escala metàl·lica d'em ergència a  
 l'edifici residència d'avis "Parc Nou"  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Atletisme Garrotx a 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Fundació Privada Tom my Robredo  

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

 Ingressos  Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre Béns Imm obles  
 Urbans, relació 2009001  

 Dipositaria  Concretar amb la Caixa una operació de línia confir ming, per  
 l’import a finançar del 30% de les adjudicacions de l FEIL  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat solidària per adquisic ió  
 d'explotacions econòmiques  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat solidària per adquisic ió  
 d'explotacions econòmiques  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a la provisió, mitjança nt concurs  
 oposició en torn lliure, de dos places d’agent de P olicia  
 Municipal, grup C2, grup d’administració especial, subgrup de  
 serveis especials, classe policia municipal, vacant s a la  
 plantilla de personal d’aquesta Corporació.  



 Personal  Aprovar la relació d’alumnes de batxillerat dels di ferents  
 IES d’Olot que desenvoluparan les pràctiques durant  els mesos  
 de juny i juliol de 2009 en diferents departaments  

 Cooperació  Atorgar ajuts per cooperació a entitats i projectes  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a canvi de coberta volum lat eral est  
 Escola Pia, situada a la plaça Clarà, 9  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació llicència per la  
 construcció de nau industrial sense ús situada al c arrer  
 Vallespir, 27 - 29  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de piscina  si tuada al  
 carrer Setrill, 3-5-7 i carrer Rebaixinc, 28-26  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització adequació de local en  
 planta baixa d'edifici plurifamiliar per a centre d 'estètica  
 situada al carrer Pou del Glaç, 21, B  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de le galització  
 de reforma de local (amb augment del nombre de loca ls de 3 a  
 4) situada al passeig de Barcelona, 6, B, 1  

 Festes  Aprovar les bases per a l’adjudicació de les barraq ues i de  
 la neteja de gots, per les Festes del Tura de l’any  2009 i  
 fer-ne els corresponents anuncis per a coneixement dels  
 interessats.  


