
 Data  12/05/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment ober t,  
 l’adjudicació de obres del projecte d'urbanització del  
 passatge de vianants d'accés als nous equipaments e scolars  
 del Morrot, fase 2: tram avinguda Morrot- accés Lla r, que  
 es tramitarà per urgència.  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment obert, l’adjudic ació de  
 les obres del projecte d’urbanització de la plaça d e les  
 Monges. Fase1.  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a Josep Vilanova SA les o bres de  
 supressió de barreres arquitectòniques i conversió en  
 àrea de vianants de l’avinguda República Argentina,  Tram  
 entre la plaça Amèrica i el carrer Hondures  

 Contractació  Augmentar en un 1,4% i amb efectes del dia 1 d’abri l de  
 2010,  el preu de l’arrendament del local del carre r Proa,  
 núm. 9-11 destinat a serveis municipals de Joventut  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 2 del d ia  
 19/02/10  de les obres d’urbanització de la Ronda L es  
 Fonts (tram carretera Santa Pau - avinguda Verge de  Montserrat) 

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Josep Vilanova SA els tre balls  
 de reparació del clavegueram del carrer Almogàvers,   
 d'acord amb l'informe de l'enginyer tècnic municipa l i del  
 seu pressupost núm. 032-10  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia  
 1/01/10, el contracte subscrit amb l’empresa FV Seg uretat  
 pel servei de manteniment de les instal·lacions d’a larma  
 (robatori i incendis) d’edificis municipals.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Rubau Tarrés SAU les obres de   
 renovació del clavegueram del tram del carrer Mirad or  
 comprès entre el carrer Bisbe Serra i l'Avinguda Sa nt Joan  
 de Les Abadesses  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Rubau Tarrés SAU les  obres d e  
 dotació  de xarxes de serveis a l'edifici de l'Arxi u  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Montolivet Instal·lacions SL els  
 treballs d'ampliació del moble de recepció de l'Ofi cina  
 d'Atenció al Ciutadà ubicada a la planta baixa d’aq uest  
 Ajuntament, d’acord amb el plànol d’obra redactat p els  
 Serveis Tècnics Municipals el dia 16/02/10  

 Informàtica  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.6 d’Argon Informática SA corresponent a les obr es de  
 construcció llar infants El Morrot    
 - n.17 d’Excover SL corresponent a les obres de  
 construcció pavelló municipal d'esports   
 - n.17 d’Excover SL corresponent a les obres de  
 construcció pista de patinatge  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Departament d'Educació, amb destinació a   
 conveni de col·laboració Departament d'Educació i  
 Ajuntament d'Olot per al Pla Educatiu d'Entorn curs  2009/2010 

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  



 Ingressos  Ratificar els termes del Conveni firmat amb l’empre sa Gas  
 Natural distribución SDG, SA el 27 de maig de 1999,  en  
 relació a diverses qüestions de tipus fiscal, de ga ranties  
 i de gestió econòmica en general, entre les esmenta des  
 empreses i els Serveis Econòmics d’aquesta Corporac ió, pel  
 que fa a l’exercici 2010.  

 Urbanisme  Instar a l’Agència de Residus de Catalunya per tal que  
 inclogui dins el seu programa d’inversions i efectu ï la  
 corresponent consignació pressupostària del valor e conòmic  
 corresponent a la subvenció que s’ha d’atorgar a fa vor de  
 l’Ajuntament d’Olot per l’adquisició de les parcel· les  
 103, 111 i 21 del Polígon 19 d’Olot (La Cuera), amb   
 l’objecte de portar a terme la restauració al secto r est  
 de les instal·lacions consistents en una planta de  
 compostatge de residus municipals i fangs de depura dora  
 d’aigües residuals al terme municipal d’Olot.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de reforma d’encont orns de  
 cabanya mas Les Mates redactat pels arquitectes P.  
 Llimargas Casas i M. Torras Codinach en data març d e 2010  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació projecte de  
 construcció de dos edificis plurifamiliars de 51  
 habitatges i aparcament, ampliació planta soterràni a amb  
 augment de les places d'aparcament (de 54 a 57) sit uats al  
 carrer Garrinada, 36  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'edifici de vetll adors  
 situat a la carretera de la Canya, 97  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'estació recept ora  
 d'energia elèctrica situada a la carretera les Feix es, 100  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de construcció d'un   
 skatepark al parc local de Sant Roc redactat pel Di rector  
 de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del  
 passatge de vianants d’accés als nous equipaments e scolars  
 del Morrot.   

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per obrir  
 una escola de dansa, pilates, ioga i altres activit ats  
 similars a la carretera de la Pinya, 15  

 Medi Ambient /  Ampliació amb l'adaptació d'una sala per poder prep arar  
 menjar, de la llicència ambiental (Annex II.2) per obrir  
 un local associatiu a l'avinguda Sant Joan de les  
 Abadesses, núm.45  

 Medi Ambient /  Legalització bar situat al carrer Serra i Ginesta, 14, L-1  

 Benestar Social  Sol·licitar a la Diputació de Girona la pròrroga de l  
 conveni per a la implantació del Programa de  
 Teleassistència Domiciliària, per a l’any 2010  


