
 Data Acord:  02/09/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris de data 21/0 8/09 del  
 projecte de col·lector de sanejament a l’avinguda M alatosquer  
  -Puig Roig, incloses  en el Fons Estatal d’Inversi ó Local,  
 d’acord amb la documentació aportada pels tècnics m unicipals  
 i el tècnic director de l’obra.  

 Contractació  Aprovar l’increment del cost d’execució de l’obra d el  
 projecte del col·lector de sanejament a l’avinguda  
 Malatosquer-Puig Roig inclosa en el Fons Estatal d’ Inversió  
 Local  

 Contractació  Contractar amb l’empresa E. Plantalech SL els treba lls de  
 subministrament i instal·lació de 9 motors per a le s  
 finestres dels lluernaris de la Llar d'infants de l es Fonts.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa DAT Informàtica SL el  
 subministrament i instal·lació d'un sistema  intel· ligent de  
 gestió d'esperes (SIGE) amb destí a l'OAC.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm.1 d’ Interiors CAT SL corresponent a les obre s de  
 desviament del col·lector existent a la parcel·la d el nou  
 Hospital d'Olot   
 - núm. 2 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'avinguda Sant Joan les Abadesses, 22   
 - núm. 2 de Pla d'Olot SL corresponent a les obres de  
 tractament acústic de l'auditori i construcció de l avabo  
 adaptat a la planta primera de l'Escola Municipal d e Música a  
  l'avinguda Anselm Clavé,7   
 - núm. 2  de Li-bra serveis de construcció i restau ració 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. 5 d’Estudis i Projectes la Vall-Grup Mas (UT E)  
 corresponent a les obres d’edifici d'equipaments pe r a  
 l'Estadi d'atletisme   
 - núm. 3 de Rubau-Tarrés, SAU corresponent a les ob res de  
 renovació voreres i construcció nou col·lector a l' avinguda  
 dels Reis Catòlics   
 - núm. 2 de Promocions Euroluque SL  corresponent a  les obres  
  d’urbanització de la plaça dels pisos Garrotxa    
 - núm.6 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d’ edifici de  
  serveis de dinamització social i econòmica del bar i vell al  
 carrer Lliberata Ferrarons, 9    
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les obres  
  del col·lector de sanejament Malatosquer Puig-Roig  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Grup Rialles Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Patinatge Artístic Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Sardanista  Flor de  
 Fajol  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre Excursionista O lot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Aoapix  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre d'Esplai el Car me 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre d'Esplai El Car me 

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat, Dep t.  
 Política Territorial i Obres Públiques amb destinac ió a Ajuts  
  per a la millora del transport urbà a municipis no  inclosos  
 dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropoli tà  



 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a Acció Social i Cooperació al Desenvolu pament -  
 subvenció centre de formació d'adults  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 Dept. Interior, Relacions Institucionals i Particip ació -  
 Servei de Gestió Econòmica, amb destinació a subven cions per  
 a la participació ciutadana ens locals -subvenció  
 participació  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Català d e  
 l'Esport, amb destinació a Desplegament del Pla Esp ort contra  
  les Desigualtats 'Programa F' -Programes de Promoc ió i  
 Activitats Esportives  

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

 Ingressos  Aprovació liquidacions taxa control anual de piscin es d'ús  
 públic, exercici 2009  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció del Teatre principal .  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció pel castell de focs d’artifici  
 que es celebrarà el dia 8 de setembre de 2009, a le s 9 de la  
 nit, en el marc de les Festes del Tura.  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció pel correfoc que es celebrarà  
 el dia 5 de setembre de 2009, a les 11 de la nit, e n el marc  
 de les Festes del Tura.  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció pels concerts noctur ns que es  
 celebraran els dies 4, 5, 6 i 7 de setembre de 2009 , a les 12  
 de la nit, en el marc de les Festes del Tura.  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció pel recinte firal de  l’estació  
 on s’instal·laran les atraccions, durant els dies 4  a 8 de  
 setembre de 2009, amb motiu de les Festes del Tura.  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada per l’adquisició de mob iliari per  
 l’edifici annex de l’Ajuntament redactada pels serv eis  
 tècnics municipals de l’Àrea d’Urbanisme  

 Urbanisme  Sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa un a jut  dins  
 el Pla d’ajuts econòmics Xarxa 21 per a finançar pa rt del  
 projecte de redistribució de la planta baixa de l’A juntament  
 d’Olot per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, redactat  pels  
 Serveis Tècnics Municipals del Departament de Fomen t i  
 Patrimoni.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a rehabilitació i reconversi ó  
 d'edifici per a 12 habitatges, local i 17 places d' aparcament  
 situat al carrer Sant Antoni M. Claret, 4  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a rehabilitació edifici per un  
 habitatge situat al carrer Carnisseries, 4  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a ampliació de bar-restauran t a la  
 planta baixa d'edifici plurifamiliar situat al carr er Pou del  
 Glaç, 6B, 3a  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habi tatge  
 unifamiliar entre mitgeres amb local comercial situ at al  
 carrer Sant Pere Màrtir, 10  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Verge  de  
 Fàtima, 5  

 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 tanca, situada  al Mas  
 Can Munteis, 1  



 Cultura / ICCO  Denegar la subvenció demanada per la Penya Carnaval esca Els  
 Marrinxos. La denegació està fonamentada en el fet que els  
 actes de la Festa de Sant Ferriol ja estan subvenci onats a  
 través d'un conveni de l'Ajuntament amb l'Associaci ó del  
 barri de Sant Ferriol.  

 IME / Ensenyament  Aprovar el llistat d’alumnes beneficiaris i no bene ficiaris  
 que s’adjunta com a annex als presents acords, elab orat pels  
 serveis tècnics de l’Institut Municipal d’Educació (IME),  
 d’acord amb els criteris de baremació aprovats per la Junta  
 de Govern Local en sessió de data 15 de juliol de 2 009, i  
 concórrer al programa de subvencions convocat per l a  
 Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Ordre EDU/85 /2009  


