
 Data Acord:  27/05/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Lo cal del dia  

7/04/09 d’adjudicació definitiva a l’empresa Pla d' Olot, SL de les 
obres del  projecte de tractament acústic auditori i construcció 
lavabo adaptat. Planta primer pis (Escola Municipal  de Música . 
Avinguda Anselm Clavé , núm. 7), incloses en el Fon s Estatal 
d’Inversió Local; pel que fa  a la direcció de l’obra.  

 Contractació  Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Lo cal del  
dia 7/04/09 d’adjudicació definitiva a l’empresa Mo ntolivet 
Instal·lacions SL de les obres de construcció de ve stíbul i  
serveis en planta baixa, accés Nord, Pati. Edifici públic d’usos 
múltiples ( Avinguda Sant Joan, 22), incloses en el  Fons,  
Estatal d’Inversió Local; pel que fa a la direcció de l’obra.  

 Contractació  Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Lo cal del  
 dia 15/04/09 d’adjudicació definitiva a l’empresa L i-bra  
 Serveis de Construcció i Restauració SL de les obr es  de 
 condicionament acústic aula núm. 1 planta primer p is  
 (Escola Municipal de Música. Avinguda Anselm Clavé,  7),  
 incloses en el Fons Estatal d’Inversió Local, pel q ue fa a la  
 direcció de l’obra.  

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

 Contractació  Aprovar la realització de les obres de millora de l a xarxa de  
 la carretera de la Canya,  que executa l'empresa So rea SA  
 com a obres de millora de la concessió del servei m unicipal  
 d'abastament d’aigua potable a Olot.  

 Contractació  Aprovar el conveni de prestació de serveis de certi ficació  
 digital idCAT, amb l’Agència Catalana de Certificac ió  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Sorea SA els treballs d'in stal·lació  
 de dos hidrants a:  
 - l'avinguda Pere Badosa (davant del càmping les Tr ies i  
 piscina CNO):  
 - la Cra. de La Canya (entre C/Garganta i C/Rossell ó):  
 i la reparació hidrant núm. 262 situat a la Cra. La  Moixina  
 (davant del Mas Engràcia)  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 1  de Pere Boada Comas SL corresponent a les  obres de  
 renovació d'enllumenat i acabats de la plataforma s uperior de  
  la plaça Clarà  
 - núm. 1 de Rubau-Tarrés SAU corresponent a les obr es de  
 renovació de voreres i construcció nou col·lector a   
 l'avinguda Reis Catòlics   
 - núm. 3  de Josep Vilanova SA corresponent a les o bres del  
 col·lector de sanejament Malatosquer - Puig-Roig     
 - núm. 6  d’Excover SA corresponent a les obres de la  
 construcció Pista de patinatge d'Olot     
 - núm. 6  d’Excover SA corresponent a les obres de la  
 construcció pavelló municipal d'Esports d'Olot    
 - núm. 10  d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres  de la  
 construcció Arxiu Comarcal i equipament municipal  
 - núm. 9  de Luis Batalla SAU corresponent a les ob res de  
 l’edifici i urbanització de la llar d'infants Les F onts  



 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 Departament d'Educació, amb destinació a EDU/259/20 08. Ajut  
 als ajuntaments titulars de llars d'infants per a  
 l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es troben  
 en situacions socioeconòmiques desafavorides -Subve nció 0-3  
 anys per situacions socioeconòmiques desafavorides-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 Departament d'Educació, amb destinació a EDU/259/20 08, de 27  
 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladore s per  la  
 línia d'ajuts i subvencions als ajuntaments, per al  foment de  
 la participació en activitats extraescolars, dels c entres  
 educatius sufragats amb fons públics. -Subvenció  
 extraescolars  

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

 Ingressos  Aprovar les liquidacions complementàries de la taxa  de  
 clavegueram exercici  2008 i les liquidacions provi sionals de  
 la taxa de clavegueram exercici 2009  i notificar-l es als  
 diferents interessats.  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció de la Biblioteca Mar ià Vayreda  

 Intervenció  Concórrer a la convocatòria de subvencions de la Ge neralitat  
 de Catalunya, per a l'atorgament de subvencions a a juntaments  
 de comarques de muntanya per a la realització, dura nt la  
 temporada hivernal 2009-2010, d´operacions necessàr ies per a  
 la neteja i manteniment de carreteres afectades per  les  
 nevades.  

 Urbanisme  Concórrer a la convocatòria de subvencions del Depa rtament de  
 Política Territorial i Obres Públiques de la Genera litat de  
 Catalunya dins l’ordre PTO/200/2009 d’atorgament d’ ajuts per  
 a actuacions de dinamització territorial a les coma rques de  
 muntanya, per tal de finançar part del projecte  
 d’urbanització del Parc Final de Bonavista.  

 Urbanisme  Adoptar acord relatiu a l’expropiació forçosa, d'un a finca al  
 carrer Sastres, 35 amb destí a espais lliures  

 Urbanisme  Adoptar acord relatiu a l’expropiació forçosa, d'un a finca al  
 carrer Sastres, 35, 1er i 2on amb destí a espais ll iures  

 Urbanisme  Aprovar el conveni expropiatori signat en data 20/0 5/09 per a  
 l’obtenció de terrenys per a l’ampliació del CEIP S ant Roc  

 Urbanisme  Aprovar el conveni expropiatori signat en data 21/0 5/09  
 per a l’obtenció de terrenys per a l’ampliació del CEIP  
 Sant Roc  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada d’instal·lació de prote ctors  
 solars a la planta baixa de l’edifici de la Policia  Municipal  
 redactada pels serveis tècnics municipals.  

 Llicència d'obres  Concedir renovació de llicència per adequació d'un local per  
 ampliació del bar restaurant Europa situat a la pla ça Major, 2  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del Parc Final  
 de Bonavista, redactat pels serveis tècnics de l’Àr ea  
 d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’ Olot.  

 Urbanisme  Aprovar l’informe tècnic emès pel Director de l’Àre a  
 d’infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’ Olot, en  
 relació a l’ampliació de la vorera oest de la carre tera de  
 Sant Joan les Abadesses (tram: Pont de la Ceràmica - Av. Sant  
 Joan de les Abadesses), que s’adjunta a l’expedient .  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir una  
 carnisseria al carrer Proa, 3 baixos  



 Benestar Social  Aprovar el Protocol - programa de conciliació i rep aració  
 destinat a menors d’edat denunciats per consum o ti nença de  
 substàncies tòxiques, estupefaents o substàncies  
 psicotròpiques en via pública, entre el Consorci de  Benestar  
 Social de la Garrotxa, la Policia Municipal d’Olot i la  
 Policia - Mossos d’Esquadra, ABP Olot.  


