
 Data Acord:  07/10/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Alcaldia  Donar suport a la celebració d'un debat al Parlamen t de  
 Catalunya sobre la situació del sector agropecuari i la  
 pagesia professional catalana  

 Contractació  Aprovar l'acta de preus contradictoris 2 de les obr es de  
 construcció de la pista de patinatge  

 Contractació  Aprovar l'acta de preus contradictoris 3 de data 21 /09/09 de  
 les obres de construcció de la pista de patinatge  

 Contractació  Aprovar l'acta de preus contradictoris 2 del dia 21 /09/09 de  
 les obres de construcció del pavelló municipal d'es ports  

 Contractació  Aprovar l'acta de preus contradictoris 4 del dia 21 /09/09 de  
 les obres de construcció de la pista de patinatge  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris de data 30/0 9/09 del  
 projecte de renovació d’enllumenat i acabats de la plataforma  
 superior de la Plaça Josep Clarà, incloses  en el F ons  
 Estatal d’Inversió Local, d’acord amb la documentac ió  
 aportada pels tècnics municipals i el tècnic direct or de  
 l’obra  

 Contractació  Aprovar d’acord amb el certificat del  Director fac ultatiu de  
l’obra, l’increment del cost d’execució de l’obra d el projecte de 
renovació de l’enllumenat i acabats de la plataform a superior de la 
Plaça Josep Clarà inclosa en el Fons Estatal d’Inve rsió Local  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Excavacions Coll SL el contra cte mixt  
 de redacció de projecte i estudi de seguretat i sal ut,  
 direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut, pla de  
 seguretat i execució de les obres d'enderroc dels e dificis  
 núm. 34 i 35 del carrer dels Sastres  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL l’ampliac ió de  
 garantia dels servidors  

 Contractació  Ampliar el contracte del servei de neteja dels edif icis i  
 equipaments municipals adjudicat a l’empresa Netege s la  
 Bruixa SL  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense p ublicitat,  
 el subministrament de lluminàries de la campanya "c el fosc"  
 i aprovar el plec de clàusules administratives part iculars  
 que regiran l’esmentada contractació  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 3 de Promocons Jidt SL corresponent a les ob res de  
 remodelació urbanística del carrer Antoni Llopis (t rams  
 Rengle - Hospici)   
 - núm. 1 d’Excavacions Coll SL corresponent a les o bres de  
 renovació voreres carretera la Canya (tram 2: vorer a oest)   
 - n.3 d’Olot Serveis de Construcció SCCL correspone nt a les  
 obres de renovació voreres a la carretera de la Can ya (tram  
 1: vorera est)   
 - n.4 de Rubau Tarrés SAU corresponent a les obres de  
 renovació de voreres i construcció nou col·lector a   
 l'avinguda Reis Catòlics  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la memòria justificativa del pr ojecte  
 complementari segon d’ampliació de l’ajuntament a l ’edifici  
 annex situat a la plaça Can Joanetes  



 Urbanisme  Aprovar el Conveni entre Gestora Urbanística Olotin a, S.A. i  
 l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la gestió del Projec te  
 d’intervenció Integral de Barri Vell, per tal de fo mentar els  
 sistemes de telecomunicacions i sostenibilitat ener gètica en  
 els edificis situats al carrer Esgleiers, 40 i Plaç a del  
 Carme, 4  

 Urbanisme  Conveni urbanístic carrer Macarnau (Tram Escola Cor  de Maria)  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a ampliació d'habitatge unif amiliar en  
 testera situat al carrer Vicenç Soler Jorba, 21, 2n  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació d'edifici indust rial entre  
 mitgeres situat a la carretera les Tries, 46  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habi tatge  
 unifamiliar entre mitgeres amb addició de planta si tuada al  
 carrer Compositor Casanova, 3  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres d'ampli ació  
 d'edifici industrial destinat a escorxador situat a   
 l'avinguda Europa, 8  

 Urbanisme  Aprovar la recepció de les obres d’urbanització par cials del  
 polígon d’actuació 15.08 ‘la Granja’, executades pe r  
 Immobiliària Puigsacalm, SA en el marc del conveni signat amb  
 l’Ajuntament d’Olot en data 2/11/09, d’acord amb l’ informe  
 emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obr a Pública,  
 en data 18 de setembre de 2009.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització d e la plaça  
 Campdenmàs 

 Urbanisme  Aprovar la recepció de les obres d’urbanització del  polígon  
 d’actuació número I del Pla parcial del sector 3 de  Batet,  
 lliurades per la Junta de Compensació del citat pol ígon.  

 Urbanisme  Aprovar la recepció de les obres d’urbanització del  polígon  
 d’actuació número II del Pla parcial del sector 3 d e Batet,  
 lliurades per la Junta de Compensació del citat pol ígon.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’ampliació de la v orera est  
 del carrer Macarnau (Tram: Escola Cor de Maria)  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir una  
 activitat de serveis d'enginyeria i assessorament t ècnic a la  
 carretera de Les Tries, 46.  

 Contractació  Urgència. Incoar el procediment per acordar, si s’e scau, la  
 resolució del contracte d’execució de les obres del  projecte  
 d’urbanització de la Ronda Les Fonts (Tram des de l a  
 carretera Santa Pau a l’Avinguda Verge de Montserra t),  
 inclosa, actuació núm. 2007/566 del PUOSC.  


