
 Data  25/11/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb els arquitectes P.Llimargas Casas i M.  
 Torras Codinach els treballs de redacció de project e i  
 direcció d'obra de l'ordenació del Mas Les Mates  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Mecanica Industrial de Ol ot SL  
 els treballs de subministrament i col·locació d'ane lles de  
 seguretat a les finestres del Museu Comarcal de la Garrotxa  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris de data 21/0 8/09  
 del projecte de renovació de voreres i construcció de nou  
 col·lector a l’Av. Reis Catòlics, 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 l’acta de preus contradictoris de data 13 d e  
 novembre de 2009 del projecte de renovació de vorer es i  
 construcció de nou col·lector a l’Av. Reis Catòlics ,  
 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.  

 Contractació  Aprovar d’acord amb el certificat del  Director fac ultatiu  
 de l’obra, l’increment del cost d’execució de l’obr a del  
 projecte de renovació de voreres i construcció de nou col·lector  
 a l’Av. Reis Catòlics,  inclosa en el Fons Estatal   

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris de data 12/1 1/09  
 del projecte d'urbanització de la Plaça dels Pisos  
 Garrotxa, incloses  en el Fons Estatal d’Inversió L ocal  

 Contractació  Aprovar d’acord amb el certificat del  Director  
 facultatiu de l’obra, l’increment del cost d’execuc ió de  
 l’obra del projecte  d’urbanització de la Plaça del s pisos  
 Garrotxa inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Loca l  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació d’Olot Serveis de Construcció SCCL  
 corresponent a les obres de renovació voreres carre tera de  
 la Canya, tram 1, obra inclosa en el Fons Estatal  
 d’Inversió Local i acceptar la seva recepció ja que  s’ha  
 executat segons el projecte aprovat.  
 - n.1 d’Àmbit Interiors Olot SL corresponent al  
 subministrament i col·locació de mobiliari dependèn cia OAC  
 - de liquidació d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres  
 de l’edifici de serveis de dinamització social i ec onòmica  
 del barri vell al carrer Lliberata Ferrarons, 9  (F EIL),  
 obra inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local i  
 acceptar la seva recepció ja que s’ha executat sego ns el  
 projecte aprovat.  

-  n.4 de l’UTE Firalet SL corrresponent a les obres  
d’urbanització Firalet 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Festa Tube  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana,  
 que figura a l'expedient  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques departament   
 d’Informàtica d’aquest Ajuntament a un estudiant de  2n.  
 curs de Cicle formatiu de grau superior d’Administr ació de  
 sistemes informàtics del IES Bosc de la Coma, duran t el  
 període del 2 de desembre de 2009 fins el 26 de mar ç de  
 2010.  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la secció  de  



 Recursos humans d’aquest Ajuntament a un estudiant de 2n.  
 curs de Cicle formatiu de grau mig de Sistemes  
 microinformàtics i xarxes del IES Bosc de la Coma, durant  
 el període del 2 de desembre de 2009 fins el 16 d’a bril de  
 2010.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de pèrgola en habitatge 
unifamiliar aparellat situat al carrer Volcà Pedrag uda, 20  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació de tanca prov isional  
 a l'avinguda Santa Coloma, 87  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'escala d'acc és a  
 garatge en habitatge unifamiliar aïllat situat al p assatge  
 Orquídies, 8  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'energia sol ar  
 fotovoltaica situat al passatge Honorat Vilamanyà, 3 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar aïllat situat al carrer Sabadell, 38  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació llicència per la  
 reforma i ampliació d'edifici plurifamiliar amb aug ment  
 del nombre d'habitatges (de 2 a 3) situat al carrer  Sant  
 Ferriol, 20  

 Llicència  Concedir llicència per a moviment de terres, situat  al  
 polígon 27 de rústica, núm. 14  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 instal·lació solar fotovoltaica al passatge Honorat   
 Vilamanyà, 3, coberta.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir un  
 bar-restaurant al carrer Notari Nonet Escubós, 14.  

 Cultura / ICCO  Acceptar una donació amb destí al Museu Comarcal de  la  
 Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Acceptar una donació amb destí al Museu Comarcal de  la  
 Garrotxa  

Contractació  Urgència. Adjudicar provisionalment a l’empresa D'A leph ,  
 la redacció del Programa d’Orientació d’Equipaments   
 Comercials (POEC) del Municipi d’Olot  

 Intervenció  Urgència. Avançar a l’Institut Municipal de Promoci ó de la  
 Ciutat la quantitat per tal de cobrir les desviacio ns de  
 finançament que té motivades pel retard en el cobra ment  
 dels convenis i ajuts que han de provenir dels pact es per  
 l’ocupació de diversos anys i del SOC.  

 Contractació  Urgència. Aprovar l’acta de preus contradictoris de  data  
 16/11/09 del projecte d’ampliació de voreres al c/ Joaquim  
 Vayreda (tram c/ Mulleres-C. Secretari Daunis), inc loses  
 en el Fons Estatal d’Inversió Local, d’acord amb la   
 documentació aportada pels tècnics municipals i el tècnic  
 director de l’obra.  


