
 Data Acord:  22/07/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Fixar el preu de la renda mensual del local de Jove ntut  
 ubicat a l’antic edifici del Cinema Núria del carre r del  
 Carme, núm. 8.  

 Contractació  Fixar el preu mensual de l’arrendament del local  s ituat al  
 carrer Bisbe Guillamet, num. 11 per a la seva utili tzació com  
 a dependències municipals.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pareja & Associats, Advoca ts, SLP  
 els treballs d'assessorament jurídic referent a la plaça de  
 Braus d’Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Bassols Energia SA els tre balls  
 complementaris de millora de les xarxes subterrànie s al  
 carrer Casimir Plana, previs a l'execució dels treb alls de  
 conservació de paviments de calçada 2009, consisten ts en la  
 construcció d'una variant subterrània de BT de 15 m .  
 d'encreuament de la xarxa de calçada i 30 m. en vor era amb  
 les dus conversions i la reposició de la rasa inclo ses.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Sorea Sociedad regional d e  
 abastecimientos els treballs complementaris de mill ora de  
 xarxes subterrànies al C/Casimir Plana, previs a l' execució  
 dels treballs de conservació de paviments de calçad a de 2009,  
 consistents en la implantació d'una canonada subter rània de  
 9 m. longitud amb obertura i reposició de rasa incl oses. 
 
 Compres  Adquirir un quadre del pintor Marian Vayreda Vila, que  
 passarà a formar part del fons del Museu Comarcal d e la  
 Garrotxa  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 2  de Montolivet Instal·lacions SL correspon ent a les  
 obres de distribució planta baixa per OAC   
 - núm. 3  d’Excavacions Coll SL corresponent a les obres  
 d’enderroc de quatre finques al nucli antic d'Olot als  
 carrers Llosa 17 i Valls Vells   
 - núm. 7  de Promotora Giro-cat SL corresponent a l es obres  
 d’urbanització ronda les Fonts tram ctra. de Sta.Pa u/Av.Verge  
  de Montserrat   
 - núm. 6  de Promotora Giro-Cat SL corresponent a l es obres  
 d’urbanització ronda les Fonts tram ctra. de Sta.  
 Pau/Av.Verge de Montserrat    
 - núm. 12 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d’Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal al c. Puig del Rose r  
 - núm. 8 d’Excover SA corresponent a la construcció  de la  
 pista de patinatge d’Olot   
 - núm. 8 d’Excover SA corresponent a la construcció  pavelló  
 d'esports d'Olot   
 - de liquidació d’obres (núm 1) d’Interios Cat SL  
 corresponent a les obres d’enderroc edificis c.Llos a 18-19  

 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, la cooperació al desenvolupament i l es  
 relacions Nord-Sud -Commemoració del 10è aniversari  del CMCS  
 d'Olot  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 Dept. Medi Ambient amb destinació a Pla de recupera ció del  
 cranc de riu autòcton -Pla de recuperació del cranc  de riu  
 autòcton  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Federació d'Associac ions de  
 Veïns d’Olot  



 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de veïns l es Fonts  
 Intervenció  Concedir un ajut econòmic  a l’AAVV Sant Cristòfol - Mas  
 Bernat  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades per els alumnes  

 Promoció  Aprovar el contracte programa per a la coordinació i  
 col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i  
 l’Ajuntament d’Olot, en matèria de serveis d’inform ació i  
 atenció a les dones.  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada de millora de sistemes  
 audiovisuals a l’edifici de l’ajuntament, passeig B isbe  
 Guillamet número 10.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització de tanca rama dera  
 situada al Mas la Canova d'en Grau  


