
 Data  13/10/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Krobuild Fast Buildings SL  els  
 treballs complementaris a realitzar als  mòduls  
 prefabricats instal·lats al Centre de Formació d'Ad ults,  
 consistents en l'adquisició i col·locació de doble coberta  
 i el subministrament i instal·lació de tres finestr es.  

 Compres  Adquirir de la casa Partenon Sagres SL 35 anoracs a mb  
 destí al personal de la Policia Municipal.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Infoself Olot SL el  
 subministrament i instal·lació de divers equipament   
 informàtic (ordinadors, impressora i d'altres) d'ac ord amb  
 el seu pressupost núm. 105001555 que figura com a a nnex a  
 l'expedient, i amb destí a les dependències Casa d’ Oficis.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les següents factures i certificacions:  
 - factura núm. 10-0181 de Plana Hurtós Enginyers SL P  
 corresponent a la direcció de les obres d'adequació  de la  
 planta baixa de l'edifici El Cassés com a espai cul tural   
 - factura núm. 10-0191 de Plana Hurtós Enginyers SL P  
 corresponent a la direcció de les obres i millora d el camp  
  de futbol de Sant Roc   
 - certificació núm.1 de Coempco SA corresponent a l es  
 obres de nova escala d’emergència i reparació de  
 barbacanes al Museu Comarcal de la Garrotxa    

- certificació núm.2 d’Excavacions Coll SL correspo nent a les   
obres d’enderroc de dues finques a la plaça Palau, 13-14 

 
 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Coempco 
 SA corresponent a les obres de nova escala d'emergè ncia i  
 reparació de barbacanes al Museu Comarcal de la Gar rotxa  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat,  
 Dept. Governació, amb destinació a Subvencions a mu nicipis  
 de més de 20.000hab., per a projectes de desenvolup ament i  
 consolidació de polítiques locals de foment del civ isme i  
 la dinamització comunitària 2010 i 2011. -Veïnatge i  
 convivència-  

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

 Cementiri  Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del ceme ntiri  
 municipal, a aquells titulars dels mateixos, que ha n estat  
 manifestats la seva voluntat de vendre’ls.  

 Promoció  Acceptar la renúncia als llocs de venda núms. 49 i 50 de  
 la Plaça del Mercat, per destinar-los a la venda de   
 productes diversos de celler, delicatessen, pizzes,  pasta  
 fresca i complements, amb efectes de 30/09/10.  

 Urbanisme  Aprovar el plànol d’obra de ventilació de cambra de   
 generadors d’electricitat d’emergència a la planta  
 soterrani de l’ajuntament d’Olot redactada pels ser veis  
 tècnics municipals signada en data juliol de 2010.  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació i  
 adequació per un habitatge al Mas Ca la Guidet  

 Urbanisme  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a l’avantprojecte per re forma  
 i adequació de 2 habitatges usats  a la finca de l’ Olivera  
 al terme municipal d’Olot  

 Medi Ambient /  Sol·licitar una subvenció a l'ICAEN amb destí al pr ograma  
 ECF/462/2010  

 Sanitat  Sol·licitar una subvenció a Dipsalut, dins el Progr ama de  



 promoció de la salut i d’hàbits saludables  


