
 Data Acord:  14/10/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Acceptar la renúncia de l’empresa Excavacions, Àrid s i  
 Enderrocs Garcia SL a l’execució de l’obra i resold re de mutu  
 acord el contracte mixt de redacció de projecte, di recció,  
 construcció i muntatge d’una escala metàl·lica d’em ergència a  
 l’edifici de la residència d’avis Parc Nou.  

 Contractació  Contractar amb RN Raquel Serrat - Noèlia Portugal S LP els  
 treballs de direcció de les obres del projecte de l 'edifici  
 de serveis de dinamització social i econòmica al Ba rri Vell,  
 projecte inclòs en el Fons Estatal d'Inversió Local .  

 Contractació  Contractar amb UTE Rubau-Tarrés SA Dester Invest SL  les obres  
 complementàries de construcció dels edicles i baran es de  
 l'aparcament del Firalet  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa EI Adad - L'Encant SLU di verses  
 actuacions del projecte de millora d'espais natural s i  
 itineraris entre les Tries i el volcà Bisaroques  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Eptisa l’actualització i a dquisició  
 de software amb destí a l’Àrea d’Informació del Ter ritori per a  
 la realització de treball de camp de poca precisió  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Oliver y Camps Auditores A sociados  
 SA els treballs d'assessorament jurídic relatius a la revisió  
 comptes de les societats Olot Televisió SL, Ràdio O lot SA i  
 Vulcània Productora Audiovisual  

 Contractació  Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern L ocal en  
 sessió celebrada el dia 23/09/09 relatiu a la contr actació a  
 l’empresa Rubau-Tarrés, SAU de les obres de millora   
 d’encintats i paviments a la carretera de la Canya,   
 complementàries de l’obra de millora de ferms que e xecutava  
 GISA, clau XG-06143  

 Compres  Adquirir de G. Gómez Gómez un remolc matrícula E203 3BDS amb  
 destí a la Brigada Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 1 de Construccions Meroca SL corresponent a les obres  
 d’ampliació de voreres al carrer Joaquim Vayreda, t ram carrer  
  Mulleres - carrer Secretari Daunis   
 - de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent  a les  
 obres de renovació d'enllumenat i acabats de la pla taforma  
 superior de la plaça Clarà  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Penya Weke Weke  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consell Esportiu de la  Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Natació Olot  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Consell Comarcal  de la  
 Garrotxa amb destinació a Xarxa 21 -Projecte de red istribució  
  planta baixa per OAC-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona amb  
 destinació a Inversions o millores en equipaments e sportius  
 municipals -projecte de millores en els equipaments  esportius  
 municipals  

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

 Personal  Autoritzar la pròrroga de la beca per a la realitza ció dels  
 treballs de digitalització, documentació i conserva ció del  
 fons d’imatges de l’Arxiu d’Imatges d’Olot (AIO) am b efectes  
 econòmics i administratius del dia 12 de novembre d e 2009 i  
 fins a l'11 de novembre del 2010  



 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’Àrea d’ Esports  
 d’aquest Ajuntament d'una estudiant de 2n. curs de Cicle  
 formatiu de grau superior d’Administració i Finance s del IES  
 Bosc de la Coma, durant el període comprès entre el  13/10/09  
 i el 5/03/10  

 Urbanisme  Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut global  dins del  
 programa Fons de Subvencions 2009, per l’execució d el 50% del  
 pressupost del projecte de l’obra complementària de  l’arxiu  
 comarcal corresponent a un equipament municipal al Puig del  
 Roser.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’enderroc de fi nques al  
 carrer Llosa, 16 i al carrer Santa Cristina.  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada per l’arranjament de la  paret  
 oest de la planta baixa de la finca del carrer Pare  Antoni  
 Soler número 7, confrontada amb l’aparcament públic  de  
 l’Escola d’Art d’Olot.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habi tatge  
 unifamiliar aparellat al carrer Gòdua, 45  

 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 consolidació estructural de la  planta  
 soterrani al Mas El Molí de les Fonts  

 Medi Ambient /  Atorgar llicència ambiental (Annex II.2) per adequa r el  
 centre docent del carrer Joaquim Vayreda, 23  

 IME / Ensenyament  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Departament d’Educació, sol·licitar una subvenció  
 amb destí a l’Escola de Música d’Olot.  

 Museu Acceptar la donació d'una peça amb destí al Museu C omarcal de la 
Garrotxa   

 Museu  Acceptar la donació de diverses peces, amb d estí al Museu Comarcal 
de la Garrotxa  

 Museu Acceptar la donació d’una obra amb destí al Museu C omarcal de la  
 Garrotxa  

 Museu Acceptar el dipòsit de diverses peces cedides per p articulars  
  amb destí al Museu dels Sants  


