
 Data  16/06/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 del d ia 26  
 de maig de 2010, de les obres d’urbanització de la plaça  
 Campdenmàs adjudicades a l’empresa Pere Boada Comas ,SL  

 Contractació  Aprovar l'acta del dia 3 de maig de 2010 de preus  
 contradictoris núm. 13 de les obres de construcció de  
 Pavelló Municipal d'Esports adjudicades a l'empresa   
 Excover, SL  

 Contractació  Aprovar l’acta del dia 3 de maig de 2010 d'aprovaci ó de  
 preus contradictoris núm. 8 de les obres de constru cció de  
 la pista de patinatge adjudicades a l'empresa Excov er, SL  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Josep Vilanova SA les obr es del  
 tancament de la parcel·la de la carretera Santa Pau   
 cantonada amb la Ronda les Fonts  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA les obre s de  
 tancament de la parcel·la (fàbrica del far) de la R onda  
 Les Fonts  

 Contractació  Contractar amb Thyseenkrupp Elevadores SL servei de   
 manteniment de l'ascensor instal·lat al nou pavelló   
 d'esports, per un termini d'un any  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Thyseenkrupp Elevadores SL  el  
 servei de manteniment de l'ascensor instal·lat al c arrer  
 Lliberada Ferrarons, núm. 9 pel termini d'un any  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Oracle Iberia SRL  la pròr roga  
 del contracte de suport i actualitzacions dels prod uctes  
 'oracle': Orable Database Stanmdard Edition, Proces sor  
 Perpeptual, Internet Application, Internent Develop per   

 Contractació  Contractar amb l’empresa Kro Modular els treballs d e  
 desmuntatge, trasllat i muntatge de l'edifici modul ar de  
 la Llar d'Infants Les Fonts als terrenys de l'antig a Estació 

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Josep Vilanova  SA les  
 obres de supressió de barreres arquitectòniques i  
 conversió en àrea de vianants de l’avinguda Repúbli ca  
 Argentina, Tram entre la plaça Amèrica i el carrer Hondures  

 Contractació  Adjudicar la concessió per a la utilització i explo tació d’un  
  bar-restaurant ubicat a la piscina  municipal d’Olot.  

 Contractació  Contractar amb els arquitectes M.Bosch Aragó i M.No gués  
 Teixidor els treballs de direcció de les obres d'ad equació  
 de la sala d'assaig del Teatre Principal  (fase 3 d e les  
 obres de  reforma del Teatre Principal)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Bramon Sitjà Bassols Assoc iats SL  
 els treballs de direcció d'obres (arquitecte tècnic ),  
 control de qualitat i seguretat i salut de les obre s  
 d'adequació de la sala d'assaig del Teatre Principa l (fase  
 3 de les obres de reforma del Teatre)  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  
 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obr es  
 d’adequació itinerari marges riu Fluvià tram des de  can  
 Collell fins al Pont del Palau   
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres  de  
 consolidació i adequació paisatgística del límit de l  
 carrer Jaume II amb el volcà Garrinada   
 - n.1 de Construccions Pallàs SL corresponent a les  obres  
 d’adequació de la planta baixa de l'edifici El Cass és com  
 espai cultural   
 - n.1 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d’ad equació  
  edifici municipal com a centre cultural polivalent    



 - n.1 de Rubau Tarrés SAU corresponent a les obres de  
 construcció col·lector primari separatiu del sector  del  
 Morrot  

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

 Ingressos  Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre Béns Imm obles  
 Urbans, Relació 2010001  

 Ingressos  Aprovar liquidació del servei d'aigua i clavegueram  del 1r  
 trimestre 2010  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigad a  
 Municipal d’aquest Ajuntament a un estudiant de 1r.  curs  
 de Cicle formatiu de grau mitjà d’Electricitat de l ’IES La  
 Garrotxa, durant el període des del 14 de juny fins  al 7  
 de setembre de 2010, per donar suport a la realitza ció de  
 les tasques pròpies de la brigada d’electricistes.  

 Personal  Autoritzar la realització d’estades d’empresa a l’À rea de  
 Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament a dues estudi ants de  
 Batxillerat Social de l’IES La  Garrotxa, durant el   
 període del 14 de juny fins al 14 de juliol de 2010 , per a  
 la realització de tasques d’arxivar i classificar  

 Personal  Autoritzar la realització d’estades d’empresa a l’A rxiu  
 Municipal d’aquest Ajuntament a una  estudiant de  
 Batxillerat Social de l’IES La  Garrotxa, durant el   
 període del 14 de juny fins al 14 de juliol de 2010 , per a  
  la realització de tasques d’arxivar i classificar.   

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció dels Pavellons d’esp orts  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció del nou Pavelló d’es ports  
 de la zona esportiva del Pla de llacs.  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció de l’espectacle Lili ana 25è  
 Aniversari Pim Pam Pum Foc!  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’Urbanització d el  
 Passatge de vianants d’accés als nous equipaments e scolars  
 del Morrot redactat pel Director de l’Àrea  
 d’infraestructura i Obra Pública en data març de 20 10.  

 Urbanisme  Aprovar el plànol d’obra d’infraestructura per a tr asllat  
 de mòdul prefabricat a l’escola d’adults elaborat p els  
 serveis tècnics municipals  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'un mur de co ntenció  
 de terres al Mas Can Vinyal  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'habitatge unifamiliar aïllat per ampl iació de  
 soterrani situat a la carretera de Santa Pau N.0107  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en   
 edifici plurifamiliar situat al carrer Compositor P ere Aubert, 58 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior habitatge  usat  
 en edifici plurifamiliar situat al carrer Bisbe Lor enzana, 15  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'habitatge unifamiliar aïllat situat a l  
 carrer Migjorn, 9  

 Llicència  Modificació llicència ambiental (Annex II.2), atorg ada per  
 acord de la Junta de Govern Local de 06/04/05 per o brir  
 una empresa de construcció a l'avinguda França, 106  

 Benestar Social  Sol·licitar una subvenció dins la resolució de 17/0 5/10  
 del Departament de Governació i Administracions Púb liques,  
 amb la qual es convoca la concessió de subvencions a  
 municipis amb una població de més de 20.000 habitan ts, per  
 a projectes de desenvolupament i consolidació de  
 polítiques locals de foment del civisme i la dinami tzació  
 comunitària per als anys 2010 i 2011.  


