
 Data Acord:  20/05/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Fixar, amb efectes del dia 1/05/09, el preu de l'ar rendament  
 de part de les instal·lacions de la piscifactoria d el Molí de  
 Les Fonts  

 Contractació  Fixar el preu del cànon de la concessió per a la ge stió i  
 explotació del bar ubicat al Casal dels Volcans, ad judicat a  
 la societat Rocanegra SC  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Audifilm ABI SL els  
 serveis d’implantació dels mòduls informàtics per a   
 l’acompliment de la Llei 11/2007  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Audifilm ABI SL els  
 serveis de desenvolupament de la tramitació on-line   subjecte  
 als següents condicionants:  
 -sistema d’autenticació  
 -sistema de consulta de la informació personal  
 -sistema de modificació de dades i obtenció de docu ments  
 -sistema de disseny de la tramitació on-line  
 -motor d’execució de la tramitació on-line  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Excover SA les obres de c onstrucció  
 de la nova xarxa de desguàs d'aigües pluvials Aving uda  
 República Argentina,  com a obres complementàries d e les de  
 construcció del nou pavelló d’esports i pista de pa tinatge.  

 Contractació  Aprovar la realització de les obres d’instal·lació d'una nova  
 escomesa per a reg al carrer Marià Vayreda  (Caputx ins), que  
 executa l’empresa Sorea SA  com  obres de millora d e la  
 concessió del servei municipal d’abastament d’aigua  potable a  
 Olot.  

 Contractació  Aprovar la realització de les obres  de millora de la xarxa  
 del carrer Madrid, que executa l’empresa  Sorea SA  com   
 obres de millora de la concessió del servei municip al  
 d’abastament d’aigua potable a Olot.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les obres   
 d'ampliació de calçada al passeig de Sant Roc. Tram   
 C/Bombers- Pont de Sant Roc  

 Contractació  Contractar amb Telefonica de España SA els treballs  de  
 desviament de la línia telefònica afectada per les obres  
 d'ampliació de calçada del passeig de Sant Roc. Tra m:  
 C/Bombers -Pont de Sant Roc.  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure en tre aquest  
 Ajuntament i la Diputació de Girona, per al finança ment de  
 les obres del projecte de construcció pista de pati natge.  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris de data 31/0 3/09 de  
 les  obres d'urbanització del passatge lateral dels   
 Caputxins, incloses  en el Fons Estatal d’Inversió Local,  
 d’acord amb la documentació aportada pels tècnics m unicipals  
 i el tècnic director de l’obra.  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris de data 30/0 3/09 de  
 les  obres d'urbanització de l’entorn de la capella  dels  
 Desemparats, incloses  en el Fons Estatal d’Inversi ó Local,  
 d’acord amb la documentació aportada pels tècnics m unicipals  
 i el tècnic director de l’obra.  

 Contractació  Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Lo cal del  
 dia 25 de març de 2009 relatiu a l’adjudicació defi nitiva de  
 les obres del projecte d’urbanització del passeig B isbe Ramon  
 Guillamet, pel que fa a la direcció d’obres  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  



 Intervenció  Donar conformitat a l’obra Projecte d’urbanització del  
 passatge lateral dels Caputxins, d'Olot, obra inclo sa en el  
 Fons Estatal d’ Inversió Local i acceptar la seva r ecepció ja  
 que s’ha executat segons el projecte aprovat  

 Intervenció  Aprovar la certificació núm. 1 d’Instal·lacions Mon tolivet SL  
 corresponent a les obres de distribució lavabos i a bocador  
 de neteja a la planta baixa de l'Ajuntament  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura núm. 29  de Coempco SA  
 corresponent a les obres del Projecte d'ampliació d el Teatre  
 Principal d'Olot al Banc de Sabadell - Atlántico  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura núm. 30  de Coempco SA  
 corresponent a les obres del Projecte d'ampliació d el Teatre  
 Principal d'Olot al Banc de Sabadell - Atlántico  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a Ajuts per despeses dels ajuntaments mo tivades  
 per les nevades i ventades de l'hivern 2008/2009  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 Cultura, amb destinació a Cicle de concerts de músi ca de  
 cobla - concert de cobla  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Junta Veïnal de Bate t  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Motor Antic Garrotxa  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades per un alumne de IES-SEP La Garrotxa  

 Urbanisme  Aprovar el projecte per a la legalització de l’ampl iació de  
 la instal·lació elèctrica de l’Escola de Música sit uada a  
 l’Av. Anselm Clavé d’Olot, redactat per Forga Assoc iats, SC.  

 Urbanisme  Donar compte a la Junta de Govern Local dels inform es jurídic  
 i tècnic emesos en relació al projecte d’obres de m illora en  
 estació d’aforament del riu Fluvià al sector Font d e les  
 Tries presentat per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de co nstrucció  
 d'edifici plurifamiliar de 28 habitatges, 2 locals comercials  
 i aparcaments (enderroc previ inclòs) situat a la c arretera  
 de les Tries, 61 - carrer Hipòlit Lázaro 8  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres d'ampli ació  
 d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer To ledo, 21 A  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a enderroc edificació annexa  a  
 habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Leon ci Quera,  
 52  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a consolidació estructural e n  
 habitatge unifamiliar aparellat situat al carrer Cl avells, 12  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de piscina sit uada al  
 carrer Rosa dels Vents, 6  

 Medi Ambient /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, programa Millora del medi natural en espais  naturals  
 de la demarcació de Girona, que incideixi en la ins erció  
 social de col·lectius de persones desafavorides 200 9-10,  
 sol·licitar una subvenció  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Departament de Cultura, programa de subv encions a  
 ens locals que programin activitats culturals relac ionades  
 amb la cultura popular i tradicional, presentar a l ’esmentada  
 convocatòria el projecte Festes del Tura 2009  


