
 Data  28/07/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Ibermar SL el servei de  
 manteniment del servidor unix HP9000 amb efectes de l dia  
 1/07/10 al 30/06/11  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL un  pack d e  
 serveis i assistència tècnica aplicacions d'Audifil m  
 Genesys5 per tal de posar en marxa noves aplicacion s  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Rubau-Tarrés SAU les  
 obres del projecte d’urbanització de la Plaça de le s  
 Monges. Fase 1  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Josep Vilanov a SA  
 les obres d’urbanització del Parc Final de Bonavist a 

 Informàtica  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Montolivet  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Fundació Privada Tom my Robredo  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 amb destinació a Subvenció exclosa de concurrència pública  
  -Programa d'Activitats Esportives d'Integració 200 9/2010  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per l'Agència Catala na de  
 Cooperació al Desenvolupament amb destinació a Subv encions  
 per projectes a iniciatives a ens locals que tingui n com  
 objectiu la sensibilització i difusió en l'àmbit de  la  
 solidaritat internacional, a la coop. al desenvolup ament i  
 les relacions nord-sud. -Forma't en coop. al  
 desenvolupament i relacions Nord-Sud-  

 Personal  Autoritzar la pròrroga del període de pràctiques a la  
 secció de Tresoreria-Recaptació d’aquest Ajuntament  a una  
 estudiant de Batxillerat Social del IES La Garrotxa  durant  
 el període del 26/07/10 fins al 13/08/10, per reali tzar  
 tasques de suport administratiu.  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a la provisió, mitjança nt  
 concurs oposició en torn lliure, de dues places d'a gent de  
 la policia municipal, escala d’administració especi al,  
 subescala de serveis especials, classe policia muni cipal,  
 grup C2, vacant a la plantilla de personal de l’Aju ntament  
 d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació pública per l’any  
 2010.  

 Cooperació  Efectuar una aportació al Fons Català de Cooperació  amb  
 destí al projecte "2165. Resposta als efectes del  
 terratrèmol a Haití: fase de reconstrucció".  

 Llicència  Concedir llicència per finalitzar les obres de cons trucció  
 de 4 habitatges unifamiliars aparellats situats al carrer  
 Pallerol, 10  

 Llicència  Concedir llicència per finalitzar les obres de cons trucció  
 de 3 habitatges unifamiliars en filera situats al c arrer  
 Barretina, 15 - 17 i 19  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres d'ampli ació en  
 habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carr er  
 Magall, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació de cen tre de  
 transformació en edifici comercial situat al carrer   
 Madrid, 45  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge en edi fici  
 plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Bisbe  Serra, 18 

 Llicència  Concedir llicència per a substitució de coberta edi fici  
 Can Gassiot, situat al carrer Dolors, 1  



 Llicència  Concedir llicència per a modificació pressupost pro jecte  
 canvi de coberta a planta quarta d'un edifici entre   
 mitgeres situat al carrer Esgleiers, 24  

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc de dos edificis  
 plurifamiliars situats al carrer Sant Cristòfor, 21  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a c entre  
 de podologia i fisioteràpia situat al carrer Bisbe  
 Vilanova, 1 B.B, ent., 1  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l a Plaça  
 Ca n’Elies redactat pel Director de l’Àrea d’Infrae structura  
 i Obra Pública en data juliol de 2010  

 Contractació  Urgència. Aprovar el conveni de col·laboració a sub scriure  
 entre aquest Ajuntament, l’empresa Construccions Ru bau,SA  
 i l’empresa Endesa Distribución Elèctrica, SLU; per  a  
 l’execució de les variants de les línies elèctrique s  
 afectades per les obres de construcció del projecte  del  
 nou centre d’ensenyament infantil i primari (CEIP) Sant Roc 

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Arcadi Pla SA les obres   
 d'esgraonat  i acabat d'escales d'accés del carrer Bisbe  
 Serra al Puig del Roser, d'acord amb el projecte re dactat  
 per Isabel Rodon Bonet i  aprovat per: la Junta de Govern  
 Local en data 21/07/2010  

 Contractació  Urgència. Adjudicar a l’empresa Arcadi Pla SA les o bres   
 d'implantació de la xarxa de serveis subterranis a  
 l’escala d’accés del carrer Bisbe Serra al Puig del  Roser  

 Intervenció  Urgència. Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL  
 corresponent a les obres nou despatx àrea de Secret aria   
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL  
 corresponent a les obres de treballs complementaris  nou  
 despatx àrea de Secretaria   
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL  
 corresponent a les obres d’ampliació moble recepció   
 dependències OAC  
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL  
 corresponent a les obres de climatització sales men jador i  
  dormitori Llar infants les Fonts  
 - de liquidació d’Àmbit Interiors Olot SL correspon ent a  
 les obres de subministrament i col·locació de mobil iari  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar la permuta entre de finques, dins   
 actuació Programa d’actuacions barri vell  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar inicialment el projecte construct iu de  
 la renovació de les voreres de la illa de l’edifici  de  
 pisos assistits de la plaça Balmes redactat pel dir ector  
 de l’àrea d’infraestructura i Obra Pública  


