
 Data  02/12/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Prorrogar el contracte subscrit per a la prestació de serveis 

d’arquitecte  a col·laborar en l’àrea d’Infraestruc tura i Obra 
Pública  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ecafir SL els  treballs de   
 redacció de l'informe de valoració dels terrenys de  la  
 finca del Mas Subiràs, afectats per les obres d’amp liació  
 de l'IES Garrotxa.  

 Contractació  Procedir a la venda a Intercar Bas dels vehicles qu e es  
 troben al magatzem de la Brigada Municipal i  que t enen la  
 condició de residu sòlid  

 Compres  Adquirir de la casa Carles Fontfreda SA la pintura i  
 material necessari  per a pintar les façanes de l'e difici  
 de la Torre Castanys  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Metacrilat RT 9002 SL el  
 subministrament de divers material policarbonat cel ·lular  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ikerai Instal·lacions SL e ls  
 treballs de subministrament i instal·lació de 43 m2  de  
 conducte de fibra amb destí a la calefacció dels pa vellons  
 municipals d'esports.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Promocions Euroluque SL correspo nent a  
 les obres d’urbanització de la plaça dels pisos Gar rotxa  
 obra inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local i  
 acceptar la seva recepció ja que s’ha executat sego ns el  
 projecte aprovat.  
 - de liquidació de Rubau Tarrés SA corresponent a l es  
 obres de renovació de voreres i construcció del nou   
 col·lector a l'avinguda Reis Catòlics, obra inclosa  en el  
 Fons Estatal d’Inversió Local i acceptar la seva re cepció  
 ja que s’ha executat segons el projecte aprovat.  
 - de liquidació d’Interios Cat SL corresponent a la   
 modificació del traçat del col·lector existent en l a  
 parcel·la del nou hospital, obra inclosa en el Fons   
 Estatal d’Inversió Local i acceptar la seva recepci ó ja  
 que s’ha executat segons el projecte aprovat.  
 - de liquidació de Construccions Meroca SL correspo nent a  
 les obres d’ampliació de voreres al carrer Joaquim Vayreda  
  (tram carrer Mulleres - Secretari Daunis) , obra i nclosa  
 en el Fons Estatal d’Inversió Local i acceptar la s eva  
 recepció ja que s’ha executat segons el projecte ap rovat.  
 - n.1 de Cabema Lloguer de maquinària SL correspone nt a  
 les obres de renovació de voreres al sector de Bena vent  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Patinatge Artístic Olot  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 amb destinació a Fons de subvencions any 2009  

 Ingressos  Aprovar el resum de baixes núm. de factura 09009  
 presentades per Recaptació corresponent a fallits  

 Promoció  Adjudicar el lloc de venda núm. 3 de la Plaça del M ercat, per 
destinar-lo a la venda  de productes artesans, amb efectes 
d’1/12/09.  

 Cooperació  Atorgar els ajuts per al Programa de desenvolupamen t  
 integral al poble de Diougountouro, de la Unió de  
 Treballadors de Mauritània a Espanya (UTM)  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’obres de  
 rehabilitació de coberta i façana, a la Via Santa M arta  
 del Cementiri Municipal situat al c. Macarnau, 46.  



 Urbanisme  Aprovar el Conveni de entre l’empresa pública  
 administració, promoció i gestió, SA (ADIGSA), i  
 l’Ajuntament d’Olot, pel qual es cedeix l’ús del pr ograma  

informàtic de registre de sol·licitants d’habitatge s amb protecció 
oficial. 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de llenyer ado ssat a  
 habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al car rer  
 Volcà Pedraguda, 18  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de garatge en pl anta  
 baixa per a local comercial situat al carrer Rocamo ra, 3, B  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació llicència de  
 construcció d'edifici plurifamiliar de 17 habitatge s i 17  
 places d'aparcament a l'avinguda Bolívia, 13-15  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 rehabilitació i reconversió d'edifici amb augment d el  
 nombre d'habitatges (de 12 a 13 habitatges), situat  al  
 carrer Sant Antoni M.Claret, 4  

 Benestar Social  Cedir l’ús dels habitatges 2n i 3r del número 4 del  carrer  
 Sant Pere Màrtir al Consorci d’Acció Social de la  
 Garrotxa a fi de destinar-los al seu programa d’inc lusió  
 social per als usuaris del servei amb necessitats d ’habitatge. 

 Alcaldia  Urgència. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la  
 Declaració conjunta de la Federació de Municipis de   
 Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Co marques  
 "Els municipis, també en defensa de la dignitat de Catalunya" 

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Arqueolitic Terr a-Sub  
 SL els treballs relatius a la intervenció arqueològ ica de  
 la Cisterna de la plaça Campdenmàs, que ha aparegut  a  
 l'inici de les obres d'urbanització d'aquesta  plaç a.  


