
 Data  30/12/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’arquitecte Daniel Mal larach  
 Macias, els treballs de diagnosi i usos de la plaça  de  
 Braus d’Olot  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Ecade SL els serveis rela tius al  
  lloguer d'una gàbia de petites dimensions per a la   
 captura de coloms, i que contribuirà a la millora d el  
 control de la població de coloms a la ciutat.   

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Construcc.Metàl·liques Be llapart  
 SA  els treballs de substitució de la  finestra  de   
 registre actual de la coberta del Pavelló, consiste nts  
 en: serralleria i vidrieria sobre la coberta del pr imer  
 pis del pont d'enllaç entre els pavellons d'esports  núm. 1  
 i 2 a l'av. República Argentina per a millorar l'ac cés a  
 la coberta.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Promocons Jidt SL les obres  
 d'arranjament d'escales, paviments i murets de l'en torn de  
 les Fonts de Sant Roc  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 3 d’Argón Informática SA corresponent a les obres  
 de construcció llar infants El Morrot   
 - núm. 1 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obres  
 d’urbanització de la plaça Campdenmàs   
 - núm. 1 d’Excavacions Coll SL corresponent a les o bres  
 d’enderroc de dos edificis al carrer dels Sastres,  34-36  
 - liquidació definitiva d’obres d’Esja Pintors SL  
 corresponent a les obres de tractament provisional  
 filtracions canaleres i aiguafons coberta existent Can  
 Montsà - seu FES, UNED, carrer Fontanella, 1-3  
 - liquidació definitiva d’obres d’Esja Pintors SL  
 corresponent a les obres de treballs de pintura del   
 mobiliari del Cementiri Municipal carrer Macarnau d 'Olot   
 - liquidació definitiva d’obres de Montolivet  
 Instal·lacions SL corresponent a les obres de distr ibució  
 planta baixa per OAC     
 - núm. 5 d’UTE Firalet SL corresponent a les obres  
 d’urbanització del passeig Bisbe Ramon Guillamet   
 - núm.4 de Cobra instalaciones y servicios SA   
 corresponent a les obres de projecte de renovació i ntegral  
  de l'enllumenat públic del sector de Benavent desg lossat  
 fase 1: obres bàsiques d'enllumenat i aigua   
 - certificació de liquidació d’obres de Promocons J idt SL  
 corresponent a les obres de remodelació urbanística  del  
 carrer Antoni Llopis  (tram carrer Rengle - Hospici ), obra  
 inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local i accep tar la  
 seva recepció ja que s’ha executat segons el projec te  
 aprovat.  
 - de liquidació d’obres de Cabema Lloguer de Maquin ària SL  
 corresponent a les obres de renovació de voreres al   
 sector de Benavent, obra inclosa en el Fons Estatal   

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació de liqu idació  
 d’obres corresponent a la distribució planta baixa per OAC  
 a la Caixa del Penedès  



 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.18 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - n.18 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció Arxiu Comarcal i equipament municipal   
 - certificació de preus contradictoris 2 d’Arcadi P la SA  
 corresponent a les obres de construcció Arxiu Comar cal i  
 equipament municipal  
 - certificació de preus contradictoris 2 d’Arcadi P la SA  
 corresponent a les obres de construcció Arxiu Comar cal i  
 equipament municipal   
 - de liquidació de Figueres Fills SL corresponent a  les  
 obres de modificació puntual de la instal·lació elè ctrica  
 de l'Escola de Música    
 - de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent  a les  
 obres d’adaptació itineraris per a minusvàlids Fase  2   
 - de liquidació de Construccions Pallàs SL correspo nent a  
 les obres de construcció escala emergència edifici  
 residència Parc Nou  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Aprovar una relació de modificacions internes  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació del projecte d e  
 rehabilitació d'edifici plurifamiliar al carrer del s  
 Sastres, 39-40  

 Llicència  Concedir llicència per a obres per finalitzar la  
 rehabilitació per a 19  habitatges i 2 locals comercials  
 situat al carrer dels Sastres, 39-40 

 Llicència  Concedir llicència per a adequació local per llibre ria-  
 cafeteria situada al carrer dels Sastres, 15  

 Llicència  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per la reforma estructural i nterior  
 del Mas La Coromina, d’acord amb el projecte presen tat en  
 data 22 d’octubre de 2009  

 Urbanisme  Aprovar el projecte d’ubicació del nou  despatx de l’àrea  
 de  secretaria, redactat pels serveis tècnics munic ipals  

 Urbanisme  Declarar la necessitat d’ocupació directa d’una sup erfície  
 d'una finca al Pla Parcial del Morrot i aprovar  
 inicialment la relació de béns i drets afectats per   
 l'expedient d'ocupació directa i per ocupació tempo ral  

 Urbanisme  Declarar la necessitat d’ocupació directa d’una sup erfície  
 d'una finca al Pla Parcial del Morrot i aprovar  
 inicialment la relació de béns i drets afectats per   
 l'expedient d'ocupació directa i per ocupació tempo ral  

 Contractació  Urgència. Aprovar la revisió de preus de la concess ió del  
 servei de recollida dels residus sòlids urbans i de  neteja  
 viària del municipi d’Olot pel que fa a l’any 2009  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Tallers Casoal e ls  
 treballs de construcció i muntatge  d’un rètol-anag rama a  
 l’Escola Municipal de Música  


