
 Data  07/07/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 de le s obres  
 de millora d’eficiència energètica de l’enllumenat  
 públic: quadres núm. 11/35 i 49  

 Contractació  L’Ajuntament d’Olot  es compromet a garantir el  
 manteniment de les accions relacionades amb la mill ora i  
 la recuperació d'espais degradats en els espais Can et -Bac  
 de les Tries-, dins del PNZVG, que s’executaran  en   
 relació al Taller Verd, com a mínim durant 10 anys.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Jorgrafic SL el subminist rament  
 d’un  panell  de PVC de amb destí al nou pavelló d' esports  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.23 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció de l’Arxiu Comarcal i equipament munici pal   
 - n.23 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció de l’Arxiu Comarcal i equipament munici pal   
 - de liquidació de Tecno Oficina SL corresponent a les  
 obres de mobiliari planta baixa edifici Annex Ajunt ament  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Bonavista  

 Ingressos  Aprovar les propostes de baixes / devolucions 10CIA N02 i  
 10CIANTR de l’Impost de vehicles de tracció mecànic a  
 corresponent a l’ANNEX-2/2010  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació DES10) correspone nts a  
 la correcció de destí de diverses finques.  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigad a  
 Municipal d’aquest Ajuntament a un estudiant del Ci cle  
 formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa de l’IES  
 Bosc de la Coma, durant el període des del 5 de jul iol  
 fins al 3 de setembre de 2010  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu  
 Municipal d’aquest Ajuntament a una estudiant de  
 Batxillerat Social de l’IES Montsacopa, durant el p eríode  
 des de l’1 fins al 26 de juliol de 2010  

 Promoció  Acceptar la renúncia de l’empresa Via Làctea SLU a ocupar  
 un espai interior de la plaça del Mercat amb una mà quina  
 expenedora de llet fresca, amb efectes de 30 de jun y  

 Via Pública  Aprovar el torns setmanals, tant nocturns com de ca p de  
 setmana i festius, que regiran el servei del taxis a la  
 ciutat d’Olot i que figuren com a annex a aquesta  
 proposta. Aquests torns s’aplicaran durant el termi ni d’un  
 any, des del mes de juliol de 2010  

 Urbanisme  Aprovar l’acta de cessió de vials i espais lliures en  
 relació a la finca situada a la carretera de la Can ya,  
 núm. 176, del terme municipal d’Olot, signada en da ta 14  
 de juny de 2010.  

 Urbanisme  Desestimar, en tots els seus extrems, l’escrit pres entat  
 en relació a la sol·licitud de no aplicació del Pla   
 especial d'usos recreatius del terme municipal  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada de millores: protecció solar,  
 ventilació puntual (tram 2010) a la Llar d'infants Les  
 Fonts redactada pels Serveis Tècnics municipals en data  
 maig de 2010  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge en  
 edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carr er  
 Gredera, 8  



 Llicència  Concedir llicència per a reforç de sostre i reparac ió de  
 paviment d'edifici plurifamiliar entre mitgeres sit uat al  
 carrer Sant Rafel, 16, 1r  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge  
 unifamiliar situat a la carretera Vella de la Deu,5 , B, A  

 Arxiu  Aprovar el conveni i acceptar la donació i cessió d els  
 drets d’explotació del fons fotogràfic A i C. Gotar de.  

 Contractació  Urgència. Aprovar d’acord amb el certificat de la D irecció  
 facultativa de l’obra, Serconsttec Garrotxa,SL, de data 6  
 de juliol de 2010, l’increment del cost d’execució de  
 l’obra de millora energètica de l’enllumenat públic .  
 Quadres 59, 74 i 160, inclosa en el Fons Estatal pe r  
 l’Ocupació la Sostenibilitat Local  

 Ingressos  Urgència. Procedir a la regularització de les quote s  
 imputades als interessats en concepte de contribuci ons  
 especials de millores per l’obra d’Urbanització Nov a Plaça  
 al Barri de Sant Miquel  

 Ingressos  Urgència. Procedir a la regularització de les quote s  
 imputades als interessats en concepte de contribuci ons  
 especials de millores per l’obra de Renovació Integ ral de  
 l’Enllumenat Públic del Barri de Benavent  

 Contractació  Urgència. Aprovar d’acord amb el certificat de la D irecció  
 facultativa de l’obra, Serconsttec Garrotxa,SL, de data 6  
 de juliol de 2010, l’increment del cost d’execució de  
 l’obra de millora energètica de l’enllumenat públic .  
 Quadres 11,35 I 49, inclosa en el Fons Estatal per  
 l’Ocupació la Sostenibilitat Local  

 Alcaldia  Urgència. Fer constar el rebuig a la  sentència del   
 Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i el suport  de  
 l’Ajuntament a la Generalitat i a les altres instit ucions  
 del nostre país en defensa de l’Estatut i instar al s  
 ciutadans i ciutadanes d’Olot que participin de man era  
 massiva  a la manifestació convocada a Barcelona pe l  
 proper 10 de juliol a les 6 de la tarda.  


