
 Data  29/09/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar  amb l’empresa Pere Boada Comas SL els t reballs  
 complementaris, d’acord amb l’informe tècnic annex a  
 l’expedient, de les obres del projecte d’urbanitzac ió de  
 la Plaça Campdenmàs  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris de les obres   
 d’ampliació i millora del camp de futbol de Sant Ro c del  
 dia 23 de setembre de 2010  

 Contractació  Aprovar d’acord amb el certificat de la direcció  
 facultativa de l’obra de Plana Hurtós Enginyers SLP  de  
 data 23/09/10 l'increment del cost d’execució de l’ obra  
 d’ampliació i millora del camp de futbol de Sant Ro c,  

inclosa en el Fons Estatal per la per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris de les obres   
 d’adequació de la planta baixa de l’edifici el Cass és com a  
 espai cultural del dia 23 de setembre de 2010  

 Contractació  Aprovar d’acord amb el certificat de la Direcció  
 facultativa de l’obra de Plana Hurtós Enginyers SLP  de  
 data 23/09/10, l'increment del cost d’execució de l ’obra  
 d’adequació de  la planta baixa de l’edifici del Ca ssés  
 com a espai cultural, incloses en el Fons Estatal p er a  
 l’Ocupació i la Sostenibilitat Local  

 Contractació  Contractar  amb l’empresa Grau Sistemes Tèrmics SL el  
 servei de manteniment anual, amb efectes 1 /10/10, de les  
 calderes de calefacció dels edificis municipals  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, l’adjudicació d’obres del projecte  
 d'urbanització dels carrers Olimpia i Blume, entre Pla  
 Parcial La Guardiola i C/Baró de Coubertin.  

 Contractació  Procedir a la venda a J.Serra Trias, Inter-Car Bas dels  
 vehicles i ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit  
 municipal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa J. Morera Salis -Clip- el  
 subministrament  i instal·lació del material de so de  
 l’escenari amb destí a la Sala Polivalent del Puig del  
 Roser, d’acord amb el seu pressupost núm. 10047 que   
 figura com a annex a l’expedient  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent  a les  
 obres d’adequació itinerari en els marges del riu F luvià,  
 tram des de Can Collell fins al Pont del Palau   
 - factura n.10-27 d’Aspecte Paisatge SL corresponen t a la  
 direcció d'obra i de coordinació de seguretat i sal ut de  
 l'obra adequació i itinerari en els marges del riu Fluvià  
 en el seu pas per Olot (tram des de Can Collell fin s el  
 Pont del Palau)   
 - n.9 d’Argón Informática SA corresponent a la cons trucció  
  llar infants El Morrot  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres de supressió b arreres  
 arquitectòniques i conservació àrea de vianants de l’Av.  
 República Argentina  al Banc Bilbao Vizcaya Argenta ria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.9 d’A rgon  
 Informática SA corresponent a les obres de construc ció  
 llar infants el Morrot a Caja Madrid  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa per prestació del serve i de  
 recollida i tractament d’escombraries i residus, ex ercici 2010  



 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles, de  
 l’exercici 2010  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 10EVANC0), corres ponents  
 a finques revisades en el procés de regularització de  
 zones industrials/comercials  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa manteniment cementiri, de  
 l’exercici 2010  

 Llicència  Concedir llicència per a obres per finalitzar la  
 construcció d'edifici plurifamiliar de 56 habitatge s, 5  
 locals i 61 places d'aparcament al carrer Rei Martí  l’Humà  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització 2a fase per l a  
 construcció d'edifici entre mitgeres de dos habitat ges,  
 situat al carrer Pere Gussinyé, 6  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació i reforma parcia l de  
 local comercial situat al carrer Om, 8, B - Presó V ella, 5  

 Urbanisme  Donar compte de l’informe del director de l’àrea  
 d’infraestructura i obra pública de consideracions sobre  
 el document inicial del projecte de gasoducte de tr ansport  
 secundari Vilablareix-Vall de Bas-Olot  

 Urbanisme  Donar compte de l’informe  del director de l’àrea  
 d’infraestructura i obra pública en data setembre d e 2010  
 de consideracions a tenir en compte en la informaci ó  
 pública de l’estudi informatiu EI1-GI-10, nou traça t de la  
 carretera N-260 entre Olot i l’enllaç amb la carret era C-38 

 Cultura / ICCO  Sol·licitar una subvenció al Departament de Cultura  de la  
 Generalitat de Catalunya amb destí al projecte: fas es  
 inicials del Museu del Paisatge de Catalunya  

 Cultura / ICCO  Acceptar una donació amb destí al Museu dels Volcan s  


