
 Data Acord:  03/06/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris de data 18/0 5/09 de  
 les obres de  renovació de voreres i construcció no u  
 col·lector a l’avinguda dels Reis Catòlics, inclose s  en el  
 Fons Estatal d’Inversió Local, d’acord amb la docum entació  
 aportada pels tècnics municipals i el tècnic direct or de  
 l’obra.  

 Contractació  Aprovar els preus contradictoris de les obres de co nstrucció  
 de la Llar d’Infants  les Fonts,  degudament justif icats per  
 la direcció facultativa de l’obra  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Montolivet Instal·lacions  SL  els  
 treballs de reparació de la plaça de Can Joanetes, d’acord  
 amb l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.  

 Contractació  Designar a X. Marty, arquitecte tècnic municipal, c oordinador  
 de seguretat i salut de les obres del projecte de r enovació  
 integral de l’enllumenat públic del sector de Benav ent.  
 Desglossat Fase 1: obres bàsiques d’enllumenat i ai gua;  
 adjudicades a l’empresa Cobra, Instalaciones y Serv icios, SA  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 1  d’Olot Serveis de Construcció SCCL corres ponent a  
 les obres de renovació de voreres a la carretera de  la Canya  
 (tram 1: vorera est)    
 - núm. 1 de Promocons Jidt SL corresponent a les ob res de  
 remodelació urbanística del carrer Antoni Llopis - tram  
 c/Rengle - c/Hospici     
 - núm. 1 d'Estudis i Projectes La Vall - Grup Mas ( UTE)   
 corresponent a les obres de l'edifici d'equipaments  per  
 l'estadi d’atletisme     
 - núm. 3  d’Arcadi Pla corresponent a les obres de l'edifici  
 de serveis de dinamització social i econòmica del b arri vell  
 al c/Lliberata Ferrarons, 9  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura núm. 16334 a mb data  
 24-09-2008 de Comunicaciones Comarcales SA a la Cai xa  
 d'Estalvis de Catalunya  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura núm. 200914- /200822 de  
  Joaquim Casadevall a la Caja de Arquitectos S.Coop .de  
 Crédito  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona amb  
 destinació a Subvenció exclosa de concurrència públ ica -  
 Programes d'Activitats Esportives d'Integració  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona amb  
 destinació a Subvenció exclosa de concurrència públ ica -  
 Programes de Promoció Esportiva  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Taula de Mostra de P essebres  
 d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Voleibol Olot  

 Personal  Aprovar les condicions, requisits i desenvolupament  de les  
 estades en pràctiques dels alumnes de batxillerat a  l’Arxiu  
 Municipal d’Olot  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de reforma del nucli de serveis  per a  
 lavabo adaptat a la planta baixa de l’edifici de la  Torre  
 Castanys a la seu del Museu del Volcans de l’Av. Sa nta Coloma  
 i l’annex corresponent a la proposta de tancament d e 2  
 arcades porxades sud i est, redactats pels serveis tècnics  
 municipals  



 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de caixa d'asc ensor en  
 edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carr er Roser,  
 16  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge en  
 edifici plurifamiliar per destinar-lo en part a cen tre de  
 rehabilitació situat al carrer Berga i Boix, 13, 1r , 2a  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de piscina en habitatge  
 unifamiliar situat al carrer Volcà Puig de Mar, 69  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  habitatge  
 unifamilair aïllat situat al carrer Andrea, 10  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres de modi ficació de  
  projecte en habitatge unifamiliar entre mitgeres s ituat al  
 carrer Magall, 12  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta baixa  
 per a centre mèdic, situada a la carretera de la Ca nya, 47A,  
 pis B  

 Llicència d'obres  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès per  
 l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud de  
 llicència d’obres de legalització de mur de contenc ió de  
 terres i tanca, situat al Mas Can Merra, 1  

 Llicència d'obres  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès per  
 l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud de  
 llicència d’obres de reforma parcial de coberta i m illora  
 interior d'habitatge, situat al Mas La Guixera, 1  

 Contractació  Urgència. Aprovar la liquidació de les obres del pr ojecte de  
 construcció de l’edifici i de la urbanització de la  Llar  
 d’Infants Les Fonts; adjudicades a l’empresa Luis B atalla,  
 SAU - Lubasa  

 Ingressos  Urgència. Ratificar els termes del Conveni firmat a mb  
 l’empresa Gas Natural distribución SDG, SA el 27/05 /99, en  
 relació a diverses qüestions de tipus fiscal, de ga ranties i  
 de gestió econòmica en general, entre les esmentade s empreses  
 i els Serveis Econòmics d’aquesta Corporació, pel q ue fa a  
 l’exercici 2009.  

 Recaptació  Urgència. Derivació de responsabilitat subsidiària als  
 administradors d'empreses que han cessat en les sev es  
 activitats.  

 Recaptació  Urgència. Derivació de responsabilitat subsidiària als  
 administradors d'empreses que han cessat en les sev es  
 activitats.  

 Recaptació  Urgència. Derivació de responsabilitat subsidiària als  
 administradors d'empreses que han cessat en les sev es  
 activitats.  

 Recaptació  Urgència. Derivació de responsabilitat subsidiària als  
 administradors d'empreses que han cessat en les sev es  
 activitats.  

 Recaptació  Urgència. Derivació de responsabilitat subsidiària als  
 administradors d'empreses que han cessat en les sev es  
 activitats.  

 Recaptació  Urgència. Derivació de responsabilitat subsidiària als  
 liquidadors d'empreses  


