
 Data  04/11/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar per la tramitació d’emergència les obres  de  
 d’urbanització de la Ronda Les Fonts (tram entre la   
 carretera Santa Pau i l’avinguda Verge de Montserra t)  
 actuació núm. 2007/566 del PUOSC, a l’empresa Josep   
 Vilanova SA  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Gironés-Bartrina SLL els  
 treballs topogràfics relatius a l'aixecament en  
 planimetria i altimetria de 6 Ha per tal d'enquadra r  
 diferents finals d'obra subministrats per l'Ajuntam ent  
 d'Olot a la cartografia existent  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Topolot SCP els treballs  
 topogràfics  relatius  al manteniment de la xarxa l ocal de  
 punts de suport amb coordenades UTM, concretament  
 col·locació de 10 de punts.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Audifilm ABI SL l'aplicac ió   
 'Suite SICAL '10 'per ampliació i adaptació de la  
 comptabilitat municipal a la nova instrucció compta ble  
 segons l'ordre EHA/3565/2008 publicada al BOE de 10 /12/08  

 Contractació  Procedir a la venda  a Inter-car Bas dels  
 vehicles i ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit  
 municipal, els quals tenen la condició de residu sò lid, d’acord  
 amb la Llei 15/2003 de 13 de Juny  

 Compres  Adquirir de la casa Infoself Olot SL 'un projector Epson  
 EH DM2 amb làmpada de recanvi i amb destí a l'àrea de  
 Joventut d'aquest Ajuntament.  

 Compres  Adquirir de la casa Pravimedical SL un desfibril·la dor amb  
  destí a la Policia Municipal.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 3 de Libra Serveis de construcció i restaura ció SL  
 corresponent a les obres de condicionament acústic aula  
 n.1 planta primera Escola de Música    
 - Aprovar la certificació de liquidació de Rubau Ta rrés SA  
  corresponent a les obres d’urbanització espai lliu re  
 carrers Ramon y Cajal, Verge de Fàtima, Josep Pla i   
 edifici CAP   
 - n.3 de Cobra Instalaciones y Servicios SA corresp onent a  
  les obres de renovació enllumenat públic sector Be navent  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de diverses factures de Co empco  
 SA al Banc de Sabadell  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per l’Institut Catal à de  
 les Dones, amb destinació a la subvenció per finanç ar les  
 despeses derivades de l'elaboració, la implementaci ó o el  
 desenvolupament de polítiques de dones  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
 destinació a obres de competència municipal -projec te  
 obres manteniment plaça Mercat  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 amb destinació a programa de polítiques d'innovació  i  
 formació social al servei de les persones -dinamitz ació  
 del voluntariat-  

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

 Ingressos  Aprovació liquidació per aprofitament especial domi ni  
 públic operadors telefonia mòbil  



 Ingressos  Aprovació liquidació per aprofitament especial domi ni  
 públic operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació per aprofitament especial domi ni  
 públic operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació per aprofitament especial domi ni  
 públic operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació per aprofitament especial domi ni  
 públic operadors telefonia mòbil  

 Promoció  Aprovació plec de clàusules administratives i tècni ques  
 que regiran l'adjudicació, mitjançant procediment n egociat  
 sense publicitat, de la redacció del Programa  
 d’Orientació d’Equipaments Comercials (POEC)    

 Llicència  Concedir llicència per a adequació local per centre  de  
 fisioteràpia i acupuntura situat al carrer Aigua, 1 ,B.A,Pis.B 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior en local  
 comercial canvi d'escala i lavabo situat al carrer Sant Rafel, 22 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació del nombre de locals  
 en planta baixa en edifici plurifamiliar entre mitg eres  
 (de 2 a 1) i adequació interior situat al passeig d 'en Blay,57,B,1 

 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 moviment de terres al polígon 27 de  
 rústica, 14  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir  
 una rostisseria al carrer Llosa, 6, C  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir un  
  bar-llibreria-sala de lectura i sala de creixement   
 personal al carrer dels Sastres, 15-17.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per  
 instal·lar una carpa al restaurant Mas les Cols.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa SGS Tecnos SA el s  
 treballs de coordinació de seguretat i salut obres  
 parcials d'acabat de la Ronda Les Fonts (tram entre  la  
 carretera Santa Pau i l'avinguda Verge de Montserra t),  
 actuació núm.  2007/566; segons pressupost ref. 02- 929-  
 0278 que figura com annex a l’expedient.  

 Contractació  Urgència. Aprovar d’acord amb el certificat del  Di rector  
 facultatiu de l’obra,  de data 30-10-09, l’incremen t del cost  
 d’execució de l’obra del projecte de renovació de voreres de la 
 carretera de La Canya, tram 2 (vorera oest) inclos a en el Fons 
 Estatal  

 Contractació  Urgència. Aprovar l’acta de preus contradictoris de  data 30  
 d’octubre de  2009 del projecte de renovació de vor eres  
 de la carretera de La Canya, tram 2 (vorera oest),  
 incloses  en el Fons Estatal d’Inversió Local, d’ac ord amb  
 la documentació aportada pels tècnics municipals i el  
 tècnic director de l’obra.  

 Recursos Externs  Urgència. Vista la convocatòria de subvencions de  
 l'Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament   
 d’Economia i Finances, programa de subvencions d’es talvi i  
 eficiència energètica en règim reglat en el marc de l Pla  
 d’acció de l’estratègia i d’estalvi i eficiència  
 energètica; sol·licitar una subvenció  


