
 Data Acord:  23/09/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Rúbau Tarrés SAU les obres  De  
 millora d'encintats i paviments a la Cra de la Cany a,  
 complementàries de l’obra de millora dels ferms que  executava  
 GISA  -clau XG-06143.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Rúbau Tarrés SAU  les obr es  de  
 millora d'encintats i paviments al passeig de Barce lona,  
 complementàries de l’obra de millora dels ferms que  executava  
 GISA  -clau XG-06143.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Montolivet Instal·lacions SL  
 l'adjudicació de les obres de tancament de despatxo s a la  
 planta baixa de l'edifici annex a l'Ajuntament  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Rúbau Tarrés SAU les obre s de  
 rebliment de terres sobre l'estructura de l'aparcam ent  
 subterrani del Firalet  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Rúbau Tarrés SAU les obre s  
 d'implantació de zones de càrrega i descàrrega i de  protecció  
 de l'espai de terra sobre l'estructura de l'aparcam ent  
 subterrani del Firalet  

 Compres  Adquirir de Reprogir SL l'adquisició d'un equip mul tfunció  
 (fotocopiadora, impressora, escanner i fax  A3)   m odel HP LJ  
 CM6030f MFP amb destí a l'oficina de l'OAC  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Deixar sense efecte l’autorització d’endossament ap rovada en  
 la Junta de Govern Local de 04/08/2009 de les dues  
 certificacions d’Arcadi Pla SA corresponents a les obres  
 d’Arxiu comarcal i equipament municipal al c. Puig del Roser  
 d’Olot  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 Àrea Hisenda Promoció i Noves Tecnologies, amb dest inació a  
 redacció i presentació de projectes succeptibles de  rebre  
 finançament de la Unió Europea - projecte ciutats 3 .0  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat d e  
 Catalunya, amb destinació a subvenció directa Ofici na  
 Municipal d'Educació  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 Dept. Relacions Institucionals i Participació - Pro grama per  
 a l'Institut Internacional per la Pau, amb destinac ió a  
 Realització d'activitats de foment de la pau i de l a cultura  
 de la Pau i de promoció i defensa dels drets humans  2009 -  
 Olot per la pau i els drets humans  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades per els alumnes IES-SEP La G arrotxa  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a 1a fase construcció d'edif ici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 8 habitatges, 5 loc als i  
 aparcament de 13 automòbils i 2 motocicletes situat  al carrer  
 Dolors, 2-4  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edifici plur ifamiliar  
 de 3 habitatges i 4 places d'aparcament -renovació de  
 llicència- al carrer Àngel Guimerà, 44  

 IME / Ensenyament  Aprovar l'adhesió a la declaració mundial de suport  en la  
 commemoració del centenari Ferrer i Guàrdia  

 IME / Ensenyament  Sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catal unya, per  
 a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys, q ue es  
 trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides  



 Intervenció  Urgència. Que s’avanci al Centre cultural i social de  
 l’Escola Corànica la quantitat per ignifugar viga i   
 col·locació d’un comptador elèctric independent al local seu  
 de l’entitat ubicat al c. Sant Bernat, 24.  


