
 Data Acord:  29/07/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Prorrogar  per un termini d’un any amb efectes del dia  
 1/07/09, la contractació subscrita amb l’empresa Gr au  
 Sistemes Tèrmics SL pel servei de manteniment de le s calderes  
  de calefacció dels edificis municipals segons s’es pecifica  
 en l’escrit que figura  com a annex a l’expedient.  

 Contractació  Adjudicar definitivament a Maria de Genover Illa SC P, els  
 treballs de direcció, coordinació de seguretat i sa lut i  
 control de qualitat de les obres de construcció de la nova  
 Llar d’Infants del Morrot. Fase I  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Argon Informà tica, SA   
 les obres de construcció de la nova Llar d’Infants del  
 Morrot. Fase I  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus  contradictoris de data 3/0 6/09  de  
 les obres de distribució lavabos i abocador de nete ja a la  
 planta baixa de l’ajuntament, incloses  en el Fons Estatal  
 d’Inversió Local, d’acord amb la documentació aport ada pels  
 tècnics municipals i el tècnic director de l’obra.  

 Contractació  Aprovar d'acord amb l’informe emès pel Director fac ultatiu  
 de l’obra, de data 27 /07/09, l’increment del cost  
 d’execució de l’obra de distribució lavabos i aboca dor de  
 neteja a la planta baixa de l’ajuntament.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Codony Multiservei SL els treballs  
 extres de les obres del projecte d'ampliació de Tea tre  
 Principal Fase 2, consistents en l'adequació dels a ccessos  
 exteriors.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Esja Pintors SL els treba lls extres  
  de les obres d'ampliació del Teatre Principal Fase 2,  
 consistents en pintura de:  
 -parets de ferradura platea (interior planta)  
 -parets vestíbul planta platea exterior  
 -parets vestíbul primer pis exterior  
 -parets vestíbul segon pis exterior  

 Compres  Adquirir de la casa  Zimcrom Conejo SL una marquesi na   
 d'autobús, equipada amb un vidre de fons i dos vidr es  
 laterals i banc  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  
 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm.1 de  Li-bra serveis de construcció i restaur ació SL  
 corresponent a les obres de condicionament acústic de l'aula  
 núm. 1 de la planta primera de l'Escola Municipal d e Música a  
  l'av. Anselm Clavé, 7   
 - núm. 1 de Montolivet Instal·lacions SL correspone nt a les  
 obres d’adaptació de lavabos i vestíbul a la planta  baixa  
 (accés nord, pati) de l'edifici públic d'usos múlti ples de  
 l'av. St. Joan les Abadesses  
 - núm.1 de Pla d'Olot SL corresponent a les obres d e  
 tractament acústic de l'auditori i construcció lava bo adaptat  
  a la planta primera de l'Escola Municipal de Músic a a l'av.  
 Anselm Clavé, 7    
 - núm.13 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d ’Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal   
 - núm.13 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d ’Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal   
 - núm.12 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d ’Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal   
 - núm.11 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d ’Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal   
 - núm.10 d'Arcadi Pla SA corresponent a les obres d ’Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal   



 - núm.4 d’Estudis i Projectes la Vall - Grup Mas (U TE)  
 corresponent a les obres d'edifici d'equipaments pe r a  
 l'estadi d'atletisme  
 - núm.2 de Promocons Jidt SL corresponent a les obr es de  
 remodelació urbanística del carrer Antoni Llopis (t ram  
 c.Rengle i c.Hospici)  
 - núm.2 d’Olot Serveis de construcció SCCL correspo nent a les  
  obres de renovació de voreres a la carretera de la  Canya  
 (tram 1: vorera est)  
 - núm.2 de Coempco SA corresponent a les obres de r eforma de  
 la cabanya de ponent del Mas les Mates   
 - núm. 5 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d ’edifici  
 de serveis de dinamització social i econòmica del b arri vell  
 c.Lliberata Ferrarons, 9  
 - núm.1 d’UTE Firalet SL corresponent a les obres  
 d’urbanització del passeig Bisbe Guillamet   
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL cor responent  
 a les obres de distribució lavabos i abocador de ne teja a la  
 planta baixa de l'Ajuntament   
 - núm. 9 d’Excover SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  Pavelló Municipal d'Esports   
 - núm. 9 d’Excover SA corresponent a les obres de c onstrucció  
  pista de patinatge  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Montolivet  
 Instal·lacions SL corresponent a les obres d'adapta ció  
 lavabos i vestíbul planta baixa edifici av. St. Joa n  
 Abadesses, 22 al Banc Popular  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació de liqu idació  
 d’obres de Montolivet Instal·lacions SL corresponen t a les  
 obres de distribució lavabos i abocador neteja plan ta baixa  
 Ajuntament a Bankinter  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Coempco SA  
 corresponent a les obres de rehabilitació de la cab anya de  
 ponent d'Olot al Banc Sabadell Atlàntic  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació liquida ció  
 d’obres de Serralleria Deri SL corresponent a les o bres  
 d’adequació espai per cabina de traductors Casal Ma rià al  
 BBVA 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Unió Esportiva Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Alumnes IE S La  
 Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Càrites Arxiprestal Gar rotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consorci d'Acció Socia l  
 Ingressos  Aprovar una relació de liquidacions de l’Impost sob re  
 l’increment del valor dels terrenys de naturalesa u rbana  

 Urbanisme  Aprovar la memòria de l’Àrea d’Urbanisme que comprè n les  
 actuacions realitzades per l’àrea durant el període  de gener  
 a juliol de 2009.  

 Urbanisme  Aprovar l’atorgament de subvenció per a la rehabili tació de  
 façanes d’immobles en el Barri Vell, segons sol·lic ituds  
 presentades dintre del termini corresponent (fins a   
 30/06/09), i d’acord amb les Bases específiques per   
 l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes  
 en el Barri Vell, aprovades per Ple Municipal en se ssió  
 celebrada el dia 18/06/09.  

 Urbanisme  Sol·licitar la inclusió del municipi d’Olot en el p rograma de  
 subvencions de la Secretaria de Joventut del Depart ament  
 d’Acció Social i Ciutadania amb el projecte Borsa H abitatge  
 Jove  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada per a la instal·lació d ’una  
 cabina de control de procés de gestió dels ordinado rs de  
 l’OAC amb els ordinadors centrals redactada pel ser veis  



 tècnics municipals  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació de tanca i po rtal  
 situat a la carretera Sant Joan les Abadesses, 226  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de garatge d'h abitatge  
 unifamiliar al carrer Geranis, 68  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a renovació llicència de con strucció  
 de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres situa ts al  
 carrer Molsa, 16A - 16B.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma parcial de coberta  i millora  
 interior d'habitatge situat al Mas la Guixera  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma de façanes i cober ta a  
 l'avinguda Onze de setembre, 2  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma i ampliació amb cr eació  
 d'habitatge en edifici en tester situat al carrer J osep  
 Olivet Legares, 15, 2n  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma dels habitatges de  la planta  
 segona i tercera en edifici plurifamiliar entre mit geres al  
 carrer Mulleras, 32  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reformes i millores edific i situat a  
 la plaça Clarà, 9  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de mur de cont enció  
 situat al carrer Madrid, 32-34, Aranjuez 13-15  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a 1a fase de construcció d'h abitatge  
 unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Gòdua, 27  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta baixa  
 edifici plurifamiliar per a comerç situat a l'aving uda  
 Girona, 10, B, 1a  

 Llicència d'obres  Suspendre la tramitació de la llicència d’obres per  a la  
 instal·lació d’una estació de servei a l’Av. Santa Coloma, 80  

 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 millores de l'edifici de serve is situat  
 al Camí de les Fonts  

 Medi Ambient /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, Dipsalut, programa de suport econòmic a les   
 actuacions per a la lluita i control integrat de pl agues  
 urbanes, sol·licitar una subvenció.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'ampliació d'un bar-restaurant ubicat al c/Pou del  Glaç, 6,  
 locals B2 i B3.  

 Contractació  Urgència. Aprovació del plec de condicions economic oadministratives 
que regirà l'adjudicació, mitjançant concurs, per a  obres del 
projecte d'urbanització de la plaça Campdenmàs  


