
 Data  21/10/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovar l'acta de preus contradictoris 3 del dia 13 /10/09  
 de les obres de construcció del pavelló municipal d 'esports.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Construccions J.Pallàs SL el s  
 treballs  d’acabats de les obres de construcció d'u na  
 escala metàl·lica d'emergència a l'ala Est de l'edi fici  
 'Residència d'avis Parc Nou'  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Pere Boada Co mas SL  
 les obres del projecte d’urbanització de la plaça C ampdenmàs.  

 Contractació  Adjudicar a FC Xavier Canosa Magret el contracte de   
 prestació dels serveis d'arquitecte per col·laborar  en  
 l'àrea d'Urbanisme.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Tecnologias de la Documen tación  
 Tecnodoc SA els  treballs de digitalització de dibu ixos i  
 plànols de S. Brunet Pi (766 documents) del fons de   
 l'Arxiu d'Imatges d'Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Tecnologias de la Documen tación  
 Tecnodoc SA els treballs de digitalització del fons   
 fotogràfic de F.J. Coll (568 unitats: plaques de  
 vidre, acetats, còpies positives i postals) del fon s de  
 l'Arxiu d'Imatges d'Olot.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Montolivet Instal·lacions SL les  
 obres del projecte complementari segon d'ampliació de  
 l'Ajuntament a l'edifici annex , redactat pels Serv eis  
 Tècnics Municipals i aprovat per la Junta de Govern  Local  
 de data 7 d’octubre de 2009  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Esja Pintors SL els treba lls de  
 pintura del mobiliari urbà del Cementiri Municipal:  bancs  
 de fusta, papereres metàl·liques, passamans de pare t,  
 baranes metàl·liques  i faroles de fosa, d'acord am b el  
 plànol redactat pels Serveis Tècnics Municipals.  

 Compres  Adquirir de l’empresa  Infoself Olot SL un ordinado r  
 portàtil  amb destí a l'àrea de Protecció Civil  

 Compres  Adquirir de l’empresa Flash Olot SL material amb de stí a  
 l'Arxiu d'Imatges Olot  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 3 de Pla d'Olot SL corresponent a les obres de  
 tractament acústic de l'auditori i construcció de l avabo  
 adaptat a la planta primera de l'Escola Municipal d e  
 Música   
 - n.15 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció Arxiu Comarcal i equipament municipal   

-  n.15 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de co nstrucció 
Arxiu Comarcal i equipament municipal. 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Col·lectiu cinema inde pendent  
 de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Esportiu Taekwon d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patronat Joan Sellàs C ardelús  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patronat Joan Sellàs C ardelús  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Departament d'Educació, amb destinació a   
 conveni entre el Departament d'Educació de la Gener alitat  
 de Catalunya i l'Ajuntament d'Olot pel funcionament  de les  
 llars municipals -subvenció llar d'infants  



 Urbana  Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre béns imm obles  
 urbans, relació 2009003  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació i reforma d'habi tatge  
 unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Enric  
 Quintana, 15  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta  
 baixa per cafeteria situada al carrer Alt de la Mad uixa,24,B  

 Llicència  Concedir llicència per a tancament de plaça d'aparc ament  
 en edifici plurifamiliar situat al carrer Madrid, 8 0 

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta  
 baixa d'edifici plurifamiliar situat al carrer Pou del Glaç,25,B  

 Llicència  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès  
 per l’arquitecte municipal en relació a la sol·lici tud de  
 llicència d’obres de legalització de mur de contenc ió de  
 terres i tanca, situat al Mas Can Merra  


