
 Data Acord:  01/07/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Acord relatiu al pagament del servei de neteja dels  edificis  
 del Bloc A  

 Contractació  Acord relatiu al pagament del servei de neteja dels  edificis  
 del Bloc B  

 Contractació  Acord relatiu al pagament del servei de neteja dels  edificis  
 del Bloc C  

 Contractació  Acord relatiu al pagament del servei de neteja dels  edificis  
 del Bloc D  

 Contractació  Aprovar la liquidació definitiva de l'obra: acabats  de  
 l'edifici annex a l'Ajuntament: ampliació de les de pendències  
  municipals: actuació núm. 567/2007 del PUOSC, i co ntractar  
 els treballs extres a l’empresa adjudicatària Monto livet  
 Instal·lacions SL  

 Contractació  Autoritzar l’augment de tarifes de la plaça mercat d’Olot en  
 funció de l’IPC del període comprès entre l’1/06/06  al  
 31/05/09, que segons certificació de l’INE és del 6 ,10%.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Figueras Fills SL els treb alls de  
 modificació puntual de la instal·lació elèctrica de  l'Escola  
 Municipal de Música , per a l'augment de potència, d'acord  
 amb el projecte redactat per l'empresa 'Forja Assoc iats, SC'  
 i aprovat per la Junta de Govern del dia 20/05/09  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Fresnel SA el  
 subministrament i la instal·lació d’un equip de pot ència i  
 regulació de llum escènica i de sala amb destí al T eatre  
 Principal  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Rubau Tarrés S AU  les  
 obres del projecte de conservació de paviments de c alçada de  
 les vies públiques 2009  

 Contractació  Contractar amb F. Ventolà Grabolosa els treballs de   
 subministrament i instal·lació d'un circuit tancat de TV  
 (càmeres de vigilància), amb destí a les cel·les de  la planta  
  soterrani de l'edifici de la Policia Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 3  d'Estudis i Projectes la Vall - Grup Mas (UTE)  
 corresponent a les obres de l’edifici d’equipaments  per  
 l’Estadi d'Atletisme    
 - de liquidació  d’Aluminis i Serralleria Deri SL  
 corresponent a les obres d’adequació espai per a la  cabina de  
  traductors Casal Marià   
 - núm. 1 de Coempco SA corresponent a les obres de reforma de  
  la cabanya de les Mates   
 - núm. 2  de Rubau-Tarrés, SAU  corresponent a les obres de  
 renovació de voreres i construcció nou col·lector a   
 l'avinguda Reis Catòlics    
 - núm. 4  de Josep Vilanova SA corresponent a les o bres del   
 col·lector de sanejament Malatosquer - Puig-Roig   
 - núm. 1 de Promocions Euroluque SL corresponent a les obres  
 d’urbanització de la plaça dels Pisos Garrotxa   
 - núm. 9  de Montolivet Instal·lacions SL correspon ent a les  
 obres d’acabats de l'edifici annex a l'Ajuntament    
 - núm. 2  de Pere Boada Comas SL corresponent a les  obres de  
 renovació de l'enllumenat i acabats de la plataform a superior  
  de la plaça Clarà  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació núm. 1 de Coempco  
  SA al Banc Sabadell-Atlántico  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació núm. 9 de  



 Montolivet Instal·lacions SL a la  Caixa Penedés  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació núm. 10  de  
 Coempco SA corresponent a les obres del Projecte d' ampliació  
 del Teatre Principal d'Olot  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a activitats de sensibilització i solida ritat del  
 servei d'Acció social -Olot per la pau i els drets humans 

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Agència Catalana  de  
 Cooperació al Desenvolupament, amb destinació a  
 Sensibilització i difusió en l'àmbit de la solidari tat  
 internacional, cooperació al desenvolupament i les relacions  
 Nord-Sud. -Forma't en cooperació al desenvolupament -  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Garrotxina  d'Amics  
 del Bonsai  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Bàsquet Olot  

 Intervenció  Aprovació liquidacions altes taxa escombraries part iculars 

 Ingressos  Aprovació liquidacions aprofitament especial domini  públic  
 operadors telefonia mòbil  

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

 Personal  Aprovar la relació d’alumnes de batxillerat de l'IE S  
 Montsacopa d’Olot que desenvoluparan les pràctiques  durant  
 els mesos de juny i juliol de 2009  

 Urbanisme  Donar compte de la memòria de l’Àrea d’Urbanisme a l’any  
 2008.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la memòria valorada de tancamen t per a  
 despatxos a la planta baixa de l’edifici annex de  
 l’Ajuntament d’Olot redactada pels serveis tècnics municipals  
  de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot 
 
Urbanisme  Aprovar el conveni en ordre a l’ocupació en concept e de precari i 

essencialment revocable sense dret  a indemnització, de finca 
propietat de l’ajuntament, per a jardí de la Llar d ’infants les 
Baldufes  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local comerci al en  
 planta baixa situat al carrer Sant Rafel, 46, B  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a 1a fase instal·lació de mò dul de 2  
 aules al CEIP Malagrida (moviment de terres, foname nts i  
 instal·lacions) situat a la circumval·lació Corts C atalanes,  
 30  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació de plataforma  elevadora  
 en habitatge unifamiliar en filera situat al carrer  Volcà  
 Montcal, 36  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de tanca en ha bitatge  
 unifamiliar aparellat situat al carrer Gladiols, 26  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de piscina en habitatge  
 unifamiliar aïllat situat al carrer Garbí, 15  

 Llicència d'obres  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres en  
 sòl no urbanitzable per rehabilitació i ampliació a l Mas  
 Llambric, d’acord amb el projecte presentat i expos ar al  
 públic el projecte esmentat  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’ampliació de c alçada al  
 passeig de Sant Roc, Tram: carrer Bombers - Pont de  Sant Roc  
 redactat pels serveis tècnics de l’Àrea d’Infraestr uctura i  
 Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir una  
 botiga de venda al detall d'articles per a la llar a  
 l'avinguda Girona 10-12  



 Cultura / ICCO  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Depart ament de  
 Cultura i Mitjans de Comunicació, el Consell Comarc al de la  
 Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a la gestió de l ’Arxiu  
 Comarcal de la Garrotxa.  

 Arxiu  Urgència. Vista la convocatòria de subvencions de l a  
 Generalitat de Catalunya, Direcció General del Patr imoni  
 Cultural, Departament de Cultura i Mitjans de Comun icació,  
 programa de concessió de subvencions als arxius de Catalunya  
 2009: instruments de descripció, presentar a l’esme ntada  
 convocatòria el projecte de descripció dels fons fo togràfics  
 de Francesc Jaume Coll, Paco Mestres i de Sadurní B runet Pi,  
 sol·licitar una subvenció  


