
 Data  18/11/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Procedir a la venda, a  Inter Car Bas- del camió gr ua  
 marca Nissan, que es troba al dipòsit municipal i q ue té  
 la condició de residu sòlid  

 Contractació  Aprovació del plec de clàusules per al contracte de   
 subministraments d'aplicacions informàtiques  

 Contractació  Adjudicar a l’arquitecta I. Rodon Bonet els treball s  
 relatius de redacció del projecte d’interiorisme de  la  
 sala municipal polivalent annex a l’Arxiu Comarcal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Fresnel SA la redacció de  
 l’estudi d'acondicionament acústic de la sala munic ipal  
 polivalent annexa a l'Arxiu Comarcal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Montolivet Instal·lacions SL  els  
 treballs d'insonorització de les  parets veïnals de l  
 Teatre Principal.  

 Contractació  Adjudicar provisionalment  a l’empresa Electro-Stoc ks SLU  
 el contracte de subministrament de les lluminàries de la  
 campanya Cel Fosc dels Lots núm. 1,2,3,4,  

 Contractació  Adjudicar provisionalment  a l’empresa Adroher Germ ans SA  
 el contracte de subministrament de les lluminàries de la  
 campanya Cel Fosc dels Lots núm. 9 i 16  

 Contractació  Adjudicar provisionalment  a l’empresa Comercial El èctrica  
 Olot SL el contracte de subministrament de les  
 lluminàries de la campanya Cel Fosc dels Lots núm. 10 i 11  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Aluminis i Serralleria De ri SL   
 el subministrament i col·locació d'un magatzem mòbi l per  
 al matalàs de zona de 'perxa' de l'Estadi Municipal   

 Compres  Adquirir de la casa Emergència 2000 un desfibril·la dor que  
 inclou: monitor desfibril·lador, maleta de transpor t,  
 elèctrodes per a adults i pediàtrics  i clau de  
 desfibril·lador  pediàtrica reutilitzable  

 Contractació  Contractar amb Creu Roja Garrotxa la realització d’ un curs  
 de formació DEA (desfibril·lador Extern Automàtic) per a  
 8 persones  i amb destí l’àrea d’esports.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.16 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - n.16 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - n.12 d’Excover SA corresponent a les obres de  
 construcció pista de patinatge   
 - n.12 d’Excover SA corresponent a les obres de  
 construcció pavelló d'esports  

 Protecció Civil  Aprovar el pla de seguretat i autoprotecció del Mus eu  
 Comarcal de la Garrotxa.  

 Cooperació  Efectuar una aportació al Fons Català de Cooperació  amb  
 destí al projecte 2122. Campanya d'emergència per l 'huracà  
 Ida a Nicaragua i El Salvador  

 Via Pública  Donar compte que en les eleccions realitzades pels  
 taxistes de la ciutat d’Olot, el dia 10 de novembre  de  
 2009, per tal d’elegir el representant del col·lect iu  
 davant d’aquest Ajuntament  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Pla Parcial Urbanístic El Se rrat  
 redactat per Projectes Arquitectura i Urbanisme Can osa-  
 Díez, S.L i promogut per l’Ajuntament d’Olot  



 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a b ar-  
 cafeteria, situada al carrer Sant Ferriol, 18, B  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres d'adequ ació  
 interior d'un local de planta baixa en edifici  
 plurifamiliar, situat al carrer Macarnau, 38  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació i ampliació Mas  
 Llambric  

 Llicència  Concedir llicència per a canvi de coberta a planta quarta  
 d'un edifici entre mitgeres situat al carrer Esglei ers, 24  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 traslladar l'activitat de bar que fins ara desenvol upa al  
 carrer dels Sastres 35 fins al carrer Alt de la Mad oixa, 24  

 Contractació  Urgència. Adjudicar definitivament a l’empresa Pere  Boada  
 Comas SL  les obres del projecte d’urbanització de la  
 plaça Campdenmàs  

 Contractació  Urgència. Aprovar  d’acord amb el certificat del  D irector  
 facultatiu de l’obra, l’increment del cost d’execuc ió de  
 l’obra del projecte de renovació de voreres a la ca rretera  
 de la Canya (Tram 1: vorera est) inclosa en el Fons   
 Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Urgència. Aprovar l’acta de preus contradictoris de  data  
 10/11/09 del projecte de renovació de voreres a la  
 carretera de la Canya (Tram 1: vorera est), inclose s  en  
 el Fons Estatal d’Inversió Local, d’acord amb la  
 documentació aportada pels tècnics municipals i el tècnic  
 director de l’obra.  

 Contractació  Urgència. Aprovar d’acord amb el certificat de la   
 Directora facultativa de l’obra, l’increment del co st  
 d’execució de l’obra del projecte de construcció d’ edifici  
 de serveis de dinamització social i econòmica del b arri  
 vell ubicat al c/ Lliberata Ferrarons núm. 9, inclo sa en  
 el Fons Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Urgència. Aprovar l’acta de preus contradictoris de  data  
 14/11/09 del projecte de construcció d’edifici de s erveis  
 de dinamització social i econòmica del barri vell u bicat  
 al c/ Lliberata Ferrarons núm. 9, d’acord amb la  
 documentació aportada pels tècnics municipals i el tècnic  
 director de l’obra.  

 Intervenció  Urgència. Que s’avanci a l’Associació Olot Fotograf ia  la  
 quantitat corresponent a les subvenció que té atorg ada per  
 la Diputació de Girona i al conveni 2009 que té ato rgat  
 per part de l’Ajuntament d’Olot.  


