
 Data  09/06/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Declarar deserta la licitació per adjudicar la conc essió  
 per a l’explotació d’un quiosc-bar amb lavabos  
 complementaris al sector del pont de les Móres.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Consultors Culturals SL el s  
 treballs relatius a l’elaboració dels documents de  
 'mirades educatives i de fonaments del PEC' del pro jecte  
 educatiu de Ciutat d'Olot primera fase  

 Contractació  Contractar amb l’empresa J.Alemany SCP els serveis de  
 tractament fitosanitari dels plàtans de la ciutat d 'Olot  

 Contractació  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i EI A DAD- 
 L'Encant SLU per al desenvolupament del projecte 't aller  
 verd d'ocupació per a la recuperació d'espais natur als  
 protegits durant l'any 2010  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Collell SC els treballs de   
 confecció i col·locació de 9 cortines enrotllables model  

 ‘bandalux' amb destí a la sala polivalent del pavell ó  
 municipal d'esports  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Electrificacions y Fluidos  Mata SA  
 els treballs de subministrament i instal·lació de  
 megafonia al nou pavelló municipal d'esports i Pist a de patinatge 

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment obert, l’adjudic ació  
 del subministrament de l'energia elèctrica de l'Aju ntament  
 d'Olot.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.18 d’Excover SL corresponent a les obres de  
 construcció pista de patinatge   
 - n.18 d’Excover SL corresponent a les obres de con strucció  
  pavelló municipal d'esports   
 - de liquidació de Cobra Instalaciones y Servicios SA  
 corresponent a les obres de renovació integral enll umenat  
 públic sector Benavent fase 1  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consorci Transversl Xa rxa  
 Activitats Culturals  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als  
 administradors d'empreses que han cessat en les sev es activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat als cotitulars de soci etats  
 civils o comunitat de béns  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat als cotitulars de soci etats  
 civils o comunitat de béns  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat als cotitulars de soci etats  
 civils o comunitat de béns  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques la secció  
 d’Ingressos d’aquest Ajuntament a una estudiant de 1r.  
 curs de Cicle formatiu de grau superior d’Administr ació i  
 Finances de l’IES Bosc de la Coma, durant el períod e des  



 del 7/06/10 fins al 3/09/10  

 Personal  Autoritzar la permuta dels llocs de treball d'un se rgent  
 de la Policia Municipal  

 Personal  Aprovar el Pla de vacances del personal d’aquesta  
 Corporació per l’any 2010  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció piscina exteri or  
 d'estiu situada a El Triangle  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de form ació  
 d'habitatge a la planta tercera d'edifici plurifami liar  
 situat al carrer Dolors, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció escala d'emerg ència  
 al carrer Clivillers, 7, 1r  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de tanca al ca rrer  
 Moixernó, 8-10  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització adequació de local  
 en planta baixa d'edifici plurifamiliar situat al c arrer  
 Pare Roca, 6, B, 2a  

 Llicència  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a la reforma de centre  
 d’educació especial al camí de la Parròquia de les Fonts  

 Contractació  Urgència.  Adjudicar provisionalment a l’empresa Ru bau-  
 Tarrés SAU  les obres d’urbanització del passatge d e  
 vianants d’accés als nous equipaments escolars del Morrot.  
 Fase 2:Tram Av. Morrot - Accés Llar  

 Llicència  Urgència. Concedir llicència per a construcció de p orxo en  
 edifici d'habitatge situat a l'avinguda Morrot, 60  


