
 Data  09/12/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovar l’acta de preus  contradictoris de data 14/ 09/09   
 de les  obres de condicionament acústic de l’aula n úm. 1  
 de la planta primera de l’Escola Municipal de Músic a,  
 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 les actes de preus contradictoris de les  o bres de 

tractament  acústic auditori i construcció lavabo adaptat plant a  
 1r pis Escola Municipal de Música, incloses en el Fons  
 Estatal d’Inversió Local.  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa D'Aleph, la re dacció  
 del Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials (POEC)  
 del Municipi d’Olot  

 Recaptació  Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Con tenciós  
 Administratiu núm. 2 de Girona, referent al recurs  
 ordinari núm. 17/08,  contra derivació de deutes  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.8 d’Estudis i Projectes la Vall Grup Mas (UTE)  
 corresponent a les obres de l’edifici d'equipaments  per  
 l'Estadi d'atletisme  
 - n.1 d’Interios CAT SL corresponent a les obres  
 d’enderroc carrer Llosa 16 - carrer Santa Cristina, 3 

 Ingressos  Aprovar la proposta de baixes/devolucions 09ESAN01 i les  
 liquidacions relació 09ESAN01, corresponents a l’an nex  
 2009 del padró de taxa escombraries particulars  

 Ingressos  Aprovació liquidacions altes taxa escombraries part iculars  

 Urbanisme  Acceptar el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació  de  
 Catalunya, Secció Girona, en relació a l’expedient  
 17/19/1143/0030-09. Projecte de taxació per l’adqui sició  
 dels terrenys pel col·lector de la zona de La Guard iola  
 d’Olot  

 Urbanisme  Acceptar el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació  de  
 Catalunya, Secció Girona, en relació a l’expedient  
 17/19/1143/0029-09, projecte de taxació per l’adqui sició  
 dels terrenys pel col·lector de la zona de La Guard iola  
 d’Olot  

 Llicència  Concedir llicència per a consolidació parcial de co berta i  
 millores interiors habitatge Mas Masclet Nou  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge unifam iliar  
 entre mitgeres situat al carrer Bisbe Vilanova, 22  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de la tanca peri metral  
 de la deixalleria comarcal de la Garrotxa, situada a la  
 carretera de les Feixes, 20  

 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 construcció piscina exterior d 'estiu  
 vinculada a l’habitatge El Triangle situat al secto r de  
 Batet de la Serra  

 Sanitat  Vista la convocatòria de subvencions de Dipsalut, d ins el  
 Programa Pm07 de suport econòmic per a la realitzac ió  
 d’activitats de promoció de la salut, sol·licitar u na  
 subvenció.  



 Contractació  Urgència. Aprovar l’increment del cost d’execució d e  
 l’obra del projecte de condicionament acústic de l’ aula  
 núm. 1, planta primer pis (escola municipal de músi ca,  
 Avinguda Anselm Clavé, 7), inclosa en el Fons Estat al  

 Contractació  Urgència. Aprovar l’increment del cost d’execució d e  
 l’obra del projecte de tractament acústic del’audit ori i  
 construcció de lavabo adpatat, planta primer pis (e scola  
 municipal de música. Avinguda Anselm Clavé 7)l, inc losa en  
 el Fons Estatal d’Inversió Local  

 Contractació  Urgència. Aprovar les actes de preus  contradictori s que es  
 relacionen a continuació de les  obres d’adaptació de  
 lavabos i vestíbul a la planta baixa (accés nord, p ati) de  
 l’edifici d’usos múltiples de l’Av. Sant Joan de le s  
 Abadesses núm. 22, incloses  en el Fons Estatal d’I nversió  
  Local, d’acord amb la documentació aportada pels S erveis  
 tècnics municipals.  

 Contractació  Urgència. Aprovar l’increment del cost d’execució d e l’obra  
 del projecte  d’adaptació de lavabos i vestíbul a l a  
 planta baixa (accés nord, pati) de l’edifici públic  d’usos  
 múltiples de l’Av. Sant Joan Les Abadesses núm. 22,   
 inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local  


