
 Data  21/07/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Fixar amb efectes del dia 1/07/10 el preu de la ren da  
 mensual del local de Joventut situat al carrer del Carme,  
 núm. 8 (antic cinema Núria)  

 Contractació  Fixar amb efectes del dia 1/07/10,  el preu mensual  de  
 l'arrendament d'un local de les sitges ubicat a la zona de  
 l'Estació  

 Contractació  Fixar l'import del servei de neteja dels edificis i   
 equipaments municipals inclosos en el bloc A, amb e fectes  
 del dia 1/07/10  

 Contractació  Fixar l’import del servei de neteja dels edificis i   
 equipaments municipals inclosos en el bloc B, amb e fectes  
 del dia 1/07/10  

 Contractació  Fixar l’import del servei de neteja dels edificis i   
 equipaments municipals inclosos en el Bloc C, amb e fectes  
 del dia 1/07/10  

 Contractació  Fixar el preu mensual del servei de neteja dels edi ficis i  
  equipaments municipals inclosos en el bloc D  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Mecánica Industrial de Ol ot SL  
 els treballs relatius a canvi de lona del pati de  
 l'edifici Hospici  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Sorea Sociedad regional de   
 abastecimientos els  treballs d'instal·lació de dos   
 hidrants als carrers:   
 - C/Mestre Turina cantonada C/Hipòlit Lázaro  
 - C/Pep Ventura cantonada C/Isaac Albéniz  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pareja & Associats els tre balls  
 d'assessorament jurídic en relació a la sol·licitud  de  
 paralització de les obres de construcció de l'Arxiu   
 Comarcal al Puig del Roser  

 Contractació  Aprovar la liquidació de les obres de construcció d el  
 pavelló municipal d’esports i pista de patinatge  

 Compres  Contractar amb l’empresa Gabinet Disseny Gràfic els   
 treballs relatius a la creació de la normativa gràf ica de  
 senyalització i retolació dels pavellons municipals   
 d'esports; així com el subministrament i col·locaci ó de la  
 corresponent senyalització d'acord amb el seu press upost  
 núm. 068 bis5/2010 que figura com a annex a l’exped ient.  

 Compres  Adquirir de la casa Comercial Elèctrica Fornells SA U, 25  
 difusors  i 11 altaveus amb destí als accessos dels   
 vestidors del  pavelló vell amb la pista de patinat ge  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció   Aprovar les certificacions següents:  
 - n.19 de liquidació d’Excover SL corresponent a le s obres  
  de construcció pista de patinatge   
 - n.19 de liquidació d’Excover SL corresponent a le s obres  
  de construcció pavelló d'Esports    
 - n.8 d’Argon informàtica SA corresponent a les obr es de  
 construcció llar infants El Morrot   
 - n.24 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció Arxiu Comarcal i equipament municipal    
 - n.24 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de  
 construcció Arxiu Comarcal i equipament municipal  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.332 de Tec no  
 Oficina SL corresponent a l’adquisició de mobiliari  per  
 l’edifici annex de l’Ajuntament al Banc de València  



 Intervenció  Autoritzar l’endossament de les següents factures d ’Arcadi  
 Pla SA corresponent a les obres de construcció de l ’arxiu  
 comarcal i equipament municipal a la Caixa de Giron a 

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.8 d’A rgón  
 informàtica SA corresponent a les obres de construc ció  
 llar infants el Morrot a la Caja Madrid  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques l’Àrea  
d’Informació del Territori d’aquest Ajuntament, a u n estudiant de 
1r. curs del Cicle formatiu de grau superior Desenv olupament i 
aplicació de Projectes de Construcció de l’IES La G arrotxa, durant 
el període del 13  de juliol al 10 de setembre de 2 010, per 
realitzar tasques de treball de camp, entre d’altre s.  

 Via Pública  Establir una fiança per cada primer comandament d’o bertura de 
pilones hidràuliques que s’entregui conjuntament am b l’autorització 
municipal d’accés a les zones d’horari restringit d e trànsit.  

 Aquesta fiança es retornarà quan l’interessat retor ni el  
 comandament a l’Ajuntament d’Olot.  

 Urbanisme  Deixar sense efecte la modificació puntual del pla parcial  
 sector 12 La Guardiola, redactada pels serveis tècn ics  
 municipals, de data abril de 2010, aprovada inicial ment  
 per acord de la junta de govern local en sessió de data  
 21/04/10 i publicada al BOP núm. 94 de 18/05/10 i a l Diari  
 de Girona de data 12/05/10. Aprovar inicialment la  
 modificació puntual del pla parcial sector 12 La Gu ardiola  
  - parcel·les 14-15, redactada pels serveis tècnics   

 Llicència  Concedir llicència per a obres de reforma de centre   
 d'educació especial situat al camí Parròquia de les  Fonts.  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització adequació de local  
 en planta baixa d'edifici plurifamiliar per a bar-  
 cafeteria situada al passeig de Barcelona, 1, B, B  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de  
 finalització de construcció d'habitatge unifamiliar  entre  
 mitgeres situat al carrer del Bruc, 12  

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

 IME /  Convocar un procés selectiu adreçat a l’alumnat de les  
 llars d’infants municipals, a l‘efecte de poder acc edir al  
 programa de subvencions convocat per l’Ordre  
 EDU/123/2010, d’1 de març de 2010. L’Ajuntament d’O lot  
 baremarà i ordenarà les sol·licituds de les famílie s que  
 participin en la convocatòria, sempre que no superi n els  
 llindars a què fan referència les bases específique s del  
 programa C de la línea de subvencions adreçades als   
 ajuntaments de l’Ordre EDU/123/2010, d’1 de març de  2010.  

 Ingressos  Urgència. Aprovació de la resolució del recurs de  
 reposició interposat contra la liquidació OSL-2010- 800032  
 aprofitament especial del domini públic operadors  

 Ingressos  Urgència. Aprovació de la resolució del recurs de  
 reposició interposat contra la liquidació OSL-2010- 800031  
 aprofitament especial del domini públic operadors  

 Ingressos  Urgència. Aprovar les liquidacions 2010IBL000080078 7L a  
 2010IBL0000800852L, corresponents a l’annex 1/2010 de  
 l’Impost sobre béns immobles urbans  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar la transferència de fons a Guosa  
 (parcel·la la Guardiola).  



 Urbanisme  Urgència. Aprovar la memòria valorada redactada per  part  
 d’I. Rodon Bonet com a arquitecta i J. Bassols Geli s com a  
 arquitecte tècnic, de l’execució de les previsions del  
 pas d’instal·lacions dels serveis de sanejament, te lefonia  
 i electricitat a l’escala d’accés al carrer Bisbe S erra  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar la memòria valorada d'urbanitzaci ó de  
 superfície de les escales nord del carrer del Roser  

 Urbanisme  Urgència. Concedir llicència per a reforma i amplia ció  
 d'edifici en testera per a hotel situat a l'avingud a  
 Estació, 2  


