
 Data Acord:  16/09/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Aprovar el conveni a subscriure entre aquest Ajunta ment i el  
 Centre AULA Motor SC per a la cessió de vehicles de l dipòsit  
 municipal, per tal que els alumnes d'aquest centre de  
 formació puguin realitzar pràctiques.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Estanys Blaus SL l’amplia ció de la  
 garantia per un termini  d’un any amb efectes del d ia   
 5/09/09 de:  
 -servidor JP Compaq DL360G3  
 - dispositiu de còpia autocarregador HP  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Magda Disseny SL els treba lls de  
 disseny i muntatge de l'estand de l'Ajuntament d'Ol ot a la  
 Fira de Sant Lluc 2009, segons el seu pressupost nú m. 1-09/09  
 que figura com a annex a l'expedient.  

 Compres  Adquirir de la casa Netbynet 7 unitats de l’escàner  Fujitsu  
 FI6130C + compartidor de xarxa; amb destí a l'Ofici na  
 d'Atenció al Ciutadà  

 Compres  Adquirir de la casa Infoself Olot SL 7 impressores de  
 Registre Epson TM -U590  + font alimentació + opció  de xarxa  
 amb destí a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm.1 de Cobra Instalaciones y Servicios SA corre sponent a  
 les obres del Projecte de renovació integral de l'e nllumenat  
 públic del sector de Benavent desglossat fase 1: ob res  
 bàsiques d’enllumenat i aigua    
 - núm.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obr es del  
 Projecte d'ampliació de calçada al  passeig de Sant  Roc,  
 tram: carrer Bombers - pont de Sant Roc  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya -  
 Dept. Acció Social i Ciutadania, amb destinació a P rogrames  
 d'actuacions comunitàries d'inclusió social a barri s, d'àmbit  
 veïnal -Pla Desenvolupament Comunitari  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya -  
 Dept. Medi Ambient i Habitatge, amb destinació a Ac tuacions  
 els espais naturals protegits de Catalunya 2009 -Mi llores  
 espais naturals 'Les Tries i volcà Bisaroques'  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep  
 Vilanova SL corresponent a les obres del projecte d 'ampliació  
 de calçada al passeig de Sant Roc, tram: carrer Bom bers -  
 pont de Sant Roc, al Banco Bilbao Vizcaya Argentari a SA  

 Ingressos  Desestimar el recurs de reposició interposat contra  la  
 liquidació de la taxa per aprofitament especial del  domini  
 públic local (Ordenança 3.2) del primer trimestre d e 2009  

 Ingressos  Desestimar el recurs de reposició interposat contra  la  
 liquidació de la taxa per aprofitament especial del  domini  
 públic local (Ordenança 3.2) del primer trimestre d e 2009  

 Ingressos  Desestimar el recurs de reposició interposat contra  la  
 liquidació de la taxa per aprofitament especial del  domini  
 públic local (Ordenança 3.2) del primer trimestre d e 2009  

 Ingressos  Desestimar el recurs de reposició interposat contra  la  
 liquidació de la taxa per aprofitament especial del  domini  
 públic local (Ordenança 3.2) del primer trimestre d e 2009  

 Ingressos  Aprovació annex liquidacions taxa escombraries part iculars  

 Ingressos  Aprovació annex liquidacions taxa entrada de vehicl es  



 Ingressos  Aprovació liquidació del servei d'aigua i claveguer am del 2n  
 trimestre de l'exercici 2009  

 Urbanisme  Aprovar definitivament la memòria valorada de tanca ment 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  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'escala d'eme rgència en  
 edifici industrial situat a la carretera Sant Joan de les  
 Abadesses, 2  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma de planta baixa en  edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres per a oficines situada  al carrer  
 Panyó, 22, B, 2  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a obres de gran rehabilitaci ó i  
 consolidació d'edifici i enderroc de cobert situat al carrer  
 Sant Francesc d'Assís, 19  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta baixa  
 d'edifici plurifamiliar per a centre mèdic i d'estu dis situat  
 a l'avinguda Girona, 5, B, 2  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització d'obres d'amp liació i  
 millores de l'escorxador situat a l'avinguda Europa , 8  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma d'edifici amb adeq uació per  
 dos habitatges (fase I) i reubicació vestidors can Bassols  
 situats al carrer Escultor Llimona, 3, 1r, portes 1  i 2  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte de construcció d e nova  
 xarxa d’evacuació d’aigües pluvials a l’avinguda Re pública  
 Argentina, redactat per l’enginyer municipal  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.1) per adequar  
 l'activitat de bugaderia industrial ubicada a l'avi nguda Alba  
 Rosa, 35  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions del Consell Co marcal de  
 la Garrotxa, programa de subvencions als ajuntament s per a la  
 realització d'activitats relacionades amb l'esport,  la  
 compra de material esportiu i el manteniment de les   
 instal·lacions esportives, sol·licitar una subvenci ó amb  
 destí al manteniment de les instal·lacions esportiv es  
 municipals  

 Benestar Social  Vista la convocatòria de subvencions del Ministerio  de  
 Trabajo e Inmigración, programa de subvencions a mu nicipis,  
 mancomunitats de municipis i comarques per al desen volupament  
 de programes innovadors a favor de la integració de   
 immigrants, sol·licitar una subvenció amb destí als  següents  
 projectes: Programa socioeducatiu en el barri de Sa nt Miquel  
 i Mediación Comunitària.  


