
 Data  30/06/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovar, en els seus termes, el document adjunt, so bre  
 autorització en favor de la Unió Esportiva Olot  
 d’utilització amb caràcter de provisional i sense d ret a  
 indemnització, de les instal·lacions esportives del  camp  
 municipal d’esports.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa UTE Firalet les obres de reno vació i  
 millora dels elements d'urbanització dels vials de  
 connexió del Firal i Firalet  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Rubau Tarrés SA les obres del   
 projecte de pavimentació de la vorera Nord del carr er Roser  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Promocons Jidt SL les  obres de  
 renovació del ferm granular del Camp de Futbol de S ant Roc  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Montolivet Instal·lacions SL els  
 treballs d'adequació i redistribució de l'espai de les  
 oficines de Recaptació ubicades a la planta primer pis de  
 l'edifici seu de l'Ajuntament, d’acord amb el plàno ls  
 d’obra redactats pels Serveis Tècnics Municipals  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Aluminis i Serralleria De ri SL  
 els treballs de tancament de les zones d'accés als  
 vestidors i a les pistes dels pavellons: 1 (pavelló  vell),  
 2 (sala barris) i 3 (nova pista de patinatge), cons istent  
 en la fabricació i muntatge de dues portes d'alumin i  
 d'acord amb el pressupost annex a l'expedient.  

 Contractació  Adquirir de  l’empresa Equipamientos y materiales  
 deportivos SL el material esportiu per a la pràctic a del  
 'voleibol sorra'  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres d e  
 construcció col·lector primari separatiu del sector  del  
 Morrot     
 - n.2 de Coempco SA corresponent a les obres de for mació  
 camí fluvial en el marge del riu Fluvià des del pon t de  
 cal Russet fins al grup Verge del Tura   
 - n.2 de Promocons Jidt SL corresponent a les obres   
 d’ampliació i millora camp de futbol Sant Roc  
 - n.2 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d’ad equació  
  edifici municipal com a centre cultural polivalent    
 - n.2 de Construccions J.Pallas SL corresponent a l es  
 obres d’adequació planta baixa edifici El Cassés co m espai  
  cultural   
 - n.2 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obr es  
 d’adequació itinerari marges riu Fluvià    
 - n.2 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’adequació paisatgística del carrer Jaume II amb v olcà  
 Garrinada   
 - n.1 de l’UTE Estudis i Projectes la Vall SL i Gru pmas  
 edificació SL corresponent a les obres d’adequació  
 vestidors de l'estadi d'atletisme   
 - n.4 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’urbanització Ronda les Fonts  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Coempco 
 SA corresponent a les obres de formació camí fluvia l per  
 vianants i bicicletes en el marge del riu Fluvià de s del  
 pont de Cal Russet fins al grup Verge del Tura al B anc de  
 Sabadell Atlántico  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patinatge Artístic Olo t  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Veïns V ivendes  



 Garrotxa  

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

 Personal  Aprovar els objectius individuals i grupals del per sonal  
 de l’OAC  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local com a  
 habitatge en edifici bifamiliar entre mitgeres situ at al  
 carrer Toledo, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a  
 restaurant situat al carrer Pare Roca, 7  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a a cadèmia  
 situat a la plaça Catalunya, 17, B, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de pista  
poliesportiva de la nova escola Sant Roc, situada a l carrer 
Còrdova, 1 

 Urbanisme  Aprovar l’informe  emès per l’arquitecte municipal en  
 relació a l’exempció d’instal·lar plaques de captac ió  
 solar al Mas Llambric de Batet de la Serra  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Electrificacions  y  
 Fluidos Mata SA els treballs de subministrament i  
 instal·lació sistema d’un equip de videovigilància  i  
 control d’accés dels pavellons del Pla de Llacs  


