
 Data  05/05/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar a l’empresa  SMOC SL els  treballs de rep aració  
 parcial de la coberta de la nau municipal de l'anti ga  
 fàbrica 'Sacrest' ubicada a la Ronda Sant Bernat, n úm. 3  

 Contractació  Contractar amb Equip tècnic Santantdreu SA els treb alls de  
 redacció del projecte de renovació dels serveis al sector  
 de les Planotes.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Aluminis i Serralleria Der i SL  
 els treballs de sectorització  de l’entrada de les grades  
 del pavelló pavelló d'esports núm. 1  

 Contractació  Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i la soc ietat  
 Gas Natural Distribución SDG,SA per a la construcci ó de  
 les instal·lacions de distribució de gas natural a  
 l’avinguda República Argentina.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Bassols Energia SA els tre balls  
 d'estesa de les línees elèctriques que han de submi nistrar  
 als edificis dels nous pavellons municipals d'espor ts de  
 l'avinguda República Argentina  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA els  treba lls  
 d'asfaltat dels carrers Volcà Martinyà, Volcà Estan y i  
 Volcà Rosat  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Equipamientos  y  
 Materiales Deportivos SL EMD, el subministrament de   
 divers material esportiu  

 Contractació  Regularitzar amb efectes del dia 1 de maig de 2008 i fins  
 el 31 de juliol de 2010 el conveni  subscrit amb  I nstitut  
 Religioses Sant Josep per a l’ocupació temporal de la  
 finca de la seva propietat, situada al carrer Bolós -  
 C/Sant Pere Màrtir.  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, les obres d'urbanització del Parc Final  de  
 Bonavista.  

 Contractació  Contractar amb l’arquitecta Núria Diez la redacció  
 projecte de reparcel·lació del sector del Pla Parci al  
 urbanístic 'El Serrat'  

 Compres  Adquirir de  la casa Maquinària Agrícola Curós SL u n  
 capçal marca 'Hymach' per al  talla gespa 'Zampini'  de la  
 brigada Municipal.  

 Compres  Adquirir de la casa Señales Girod SL el material re latiu a  
 senyalització viària.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.3 de Josep Vilanova SA  
 corresponent a les obres d’urbanització Ronda les F onts,  
 tram carretera Sta. Pau i Av. Verge de Montserrat  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.3 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’urbanització  de la  
 ronda les Fonts al Banc de Bilbao Vizcaya Argentari a 

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.100006 de P.  
 Sánchez Palomeras corresponent als treballs de treu re neu  
 a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a CCOO Unió Comarcal de l a  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Assoc. Joves Gos Sant  Roc  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Ass.Músics i Intèrpre ts Olot  
 i comarca  



 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Ass.Alumnes IES CEIP la  
 Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Empenya't Coordinadora Penyes  
 de la Garrotxa  

 Ingressos  Convalidar  el decret d’alcaldia de data 30/04/10  
 d'aprovació del padró Annex1 d’ocupacions de divers es  
 permanents exercici 2010  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a la provisió d’una pla ça  
 d’auxiliar administratiu/iva d’administració genera l, grup  
 C2, personal laboral fix, mitjançant concurs oposic ió,  
 per promoció interna, adscrita a l’àrea de Serveis  
 generals, Oficina d’atenció al ciutadà, vacant a la   
 plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i incl osa a  
 l’oferta d’ocupació pública per l’any 2010.  

 Personal  Aprovació pagament a la Fundació Escola Empresa per  les  
 pràctiques alumnes IES Bosc de la Coma, mesos de ma rç i  
 abril 2009  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  habitatge, 
situat al carrer Panyó, 7 

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació  d'edifici entre mitgeres amb 
augment del nombre d'habitatges (d'1 a 2) situat al  carrer Ribes de 
Freser  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge un ifamiliar entre 
mitgeres i local(1a fase) situat al carrer Avet, 35  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’urbanització d el Parc  
 Final de Bonavista, redactat pels serveis tècnics d e  
 l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajunta ment  
  
Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a un edifici 

d'equipaments de  l'Estadi d'Atletisme amb bar, gimnàs i serveis, 
sector Tossols-Basil. 

 
Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir una 

activitat d'etiquetat,  encaixat i expedició de kits per a la 
indústria farmacèutica al carrer Juli Garreta, 1  


