
 Data Acord:  30/09/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb la Universitat de Girona els treball s de  
 seguiment arqueològic de la Muralla d'Olot al carre r La  
 Llosa,16 i Santa Cristina, 3 per tal d'efectuar els  enderrocs  
 d'aquests edificis.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Hilari Sucarrats Azamar l es obres  
 de reparació del terra del pavelló municipal d’espo rts  
 destinat a la pràctica del patinatge artístic i hoq uei  
 patins.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Rubau Tarrés SAU les obres   
 complementàries del projecte d'urbanització de l'es pai lliure  
 delimitat pels carrers Ramon y Cajal, Verge de Fàti ma, Josep  
 Pla i edifici del CAP del Passeig de Barcelona, seg ons  
 relació valorada que figura com a annex a l’expedie nt.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA les obre s  
 complementàries de millora de terrasses, jocs i apa rcament al  
 Parc de Malatosquer, segons es descriuen en l’infor me annex  
 a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Antonio Villarejo M.R.Palo mé SC -  
 Topolot SCP els treballs d'aixecament topogràfic de l tram  de  
 900 metres lineals de la carretera de Riudaura, tra spassat a  
 la Diputació de Girona segons conveni del dia 22/09 /08)  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 6 d’Estudis i projectes la Vall Grup Mas (UT E)  
 corresponent a les obres de  l’edifici d'equipament s per  
 l'estadi d'atletisme   
 - núm. 3 de Coempco SA corresponent a les obres de reforma de  
  la cabanya de ponent del Mas Les Mates  
 - de liquidació d’obres d’Aluminis i Serralleria De ri SL  
 corresponent a les obres d’instal·lació de protecci ons solars  
  a la p.b. Edifici Policia Municipal   
 - núm.14 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d e l’Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal    
 - núm.14 d’Arcadi PLA SA corresponent a les obres d e l’Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal   
 - núm. 10 d’Excover SA corresponent a les obres de  
 construcció pista de patinatge d’Olot   
 - núm. 10 d’Excover SA corresponent a les obres de  
 construcció pavelló municipal d'esports    
 - núm.2 d’UTE Firalet SL corresponent a les obres  
 d’urbanització del passeig del bisbe Ramon Guillame t   
 - núm. 1 de Promocons Jidt SL corresponent a les ob res  
 complementàries P.A. 15.08 La Granja    
 - núm.2 de Cobra Instalaciones y Servicios SA corre sponents  
 al projecte de renovació integral de l'enllumenat p úblic del  
 sector de Benavent desglossat fase 1: obres bàsique s  
 d'enllumenat i aigua    
 - núm.7 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres ed ifici de  
 serveis de dinamització social i econòmica del barr i vell al  
 carrer Lliberata Ferrarons, 9    
 - núm. 3 d’Excavacions, Àrids i Enderrocs Garcia SL   
 corresponent a les obres escala metàl·lica d'emergè ncia  
 edifici residència d'avis Parc Nou a l'avinguda Uru guai, 5  
 d’Olot  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació 3 de  C oempco SA  
 corresponent a les obres de reforma de la cabanya d e ponent  
 del Mas Les Mates  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de les dues certificacions  núm.14  



 d’Arcadi Pla SA a la Caixa de Girona  

 Intervenció  Autoritzar la cessió de crèdit de la certificació n úm.3     
 d’Excavacions, Àrids i Enderrocs García, SL corresp onent a les  
 obres escala metàl·lica d'emergència edifici residè ncia  
 d'avis Parc Nou  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Slot la Plana  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Veïns d e  
 Bonavista  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de veïns d e Benavent  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Juvenil Al mogàvers  
 Garrotxins  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa per prestació del serve i de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus exe rcici 2009  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles, de  
 l’exercici 2009  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa manteniment cementiri, de  
 l’exercici 2009  

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

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
 d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat als cotitulars de soci etats  
 civils o comunitat de béns.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a rehabilitació de coberta d 'edifici  
 de 2 habitatges situats al carrer Concepció Carrera s, 3  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma i ampliació en hab itatge  
 unifamiliar entre mitgeres al carrer Alzina, 50  

 Llicència d'obres  Urgència. Concedir llicència per a instal·lació d'a scensor en  
  habitatge situat al carrer Antoni Molins, 3  

 Llicència d'obres  Urgència. Concedir llicència per a moviment de terr es a  
 l'avinguda les Cols, 2  


