
 Data  10/11/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
Contractació  Prorrogar el contracte de prestació de serveis d'ar quitecte  
 per col·laborar en l'àrea d'Urbanisme d'aquest Ajun tament,  
 per un termini des del 22 d'octubre de 2010 al 30 d 'abril  
 de 2011.  

 Contractació  Aprovar l'addenda al conveni signat el mes d’abril,  sobre  
 convocatòria de la subvenció per part de la Diputac ió de  
 Girona per a projectes de noves tecnologies per a  
 ajuntaments de més de 5.000 habitants.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Interiors CAT SL el contracte  mixt  
 de redacció de projecte, direcció d'obra, estudi de  seguretat  
 i salut i execució  dels enderrocs dels edificis : C/Alt  
 del Tura, núm. 20- plaça Campdenmàs, núm. 9 i C/Alt  del  
 Tura, núm. 18 B- Verge del Portal, núm. 13  

 Contractació  Aprovar  d’acord amb el certificat de la direcció  
 facultativa de l’obra Enginyeria Obrador, SL de dat a 28  
 d’octubre de 2010, l’increment del cost d’execució de  
 l’obra formació de camí fluvial, per a vianants i  
 bicicletes, en el marge del riu Fluvià a Olot des d el pont  
 de Cal Russet al grup Verge del Tura, incloses en e l Fons  
 Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local  

 Contractació  Rectificar l’apartat segon de l’acord adoptat per l a Junta  
 de Govern Local de 20/10/2010 d’acceptació d’ajudes  i  
 normativa del PUOSC 2011, en el sentit que el direc tor  
 facultat de les obres serà Land Planificació i Proj ectes  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Land Planificació i Projec tes, SL  
 els treballs de  redacció projecte constructiu d'un a àrea  
 de jocs al Passeig de la Muralla  

 Contractació  Aprovar, en els seus termes, el contracte de servei  de  
 gestió de l’ús de la Sala El Torín, dirigint el seu   
 funcionament i la coordinació de les activitats que  s’hi  
 portin a terme, tant les pròpiament organitzades pe r  
 l’Ajuntament, com les sol·licitades per aquelles en titats  
 de la ciutat que ho demanin, a favor de l’empresa L a  
 Caraba produccions serveis a la cultura SL  

 Contractació  Aprovar, en els seus termes, el contracte de llogue r del  
 bar de la Sala El Torín, a favor de l’empresa Solfa  Food  
 SL, domiciliada a Olot, carrer Madrid, número 222, per un  
 termini de tres mesos, a comptar des del dia 10 de  
 novembre de 2010.  

 Contractació  Ampliar el servei de neteja dels edificis municipal s  
 contractat amb l’empresa La Bruixa , neteges genera ls i  
 manteniments, SL.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  
 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’urbanització Parc final de Bonavista  
 - de liquidació d’Inox Formes SL corresponent a la  
 reorganització parcial cuina CEIP Volcà Bisaroques    
 - n.3 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres de tancament despatxos i renovació aire edifi ci  
 annex Ajuntament  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’urbanització  parc  
 final de Bonavista al Banc Bilbao Vizcaya Argentari a 

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya Departament d'Educació, amb destinació a  
 subvenció directa per l'Oficina municipal d'Educaci ó 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre Catòlic  



 Ingressos  Aprovar les liquidacions derivades de la revisió de  SIGMA  
 de la taxa per prestació del servei de recollida i  
 tractament d'escombraries i residus de l’exercici 2 010  

 Ingressos  Esmenar l’acord adoptat en Junta de Govern, de data  29 de  
 setembre de 2010 d'aprovació del padró de la taxa d el  
 Cementiri 2010 i incloure el segon punt referent al   
 període de cobrament  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació de plataforma   
 elevadora situada a la carretera de Santa Pau, 31  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació de cen tre de  
 transformació elèctrica i de magatzem d'equipament  
 esportiu situat a  CT 62 Les Tries - compositor Ser ra, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació coberta cape lla de  
 Sant Roc situat al carrer Vista Alegre, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació de coberta  
 d'edifici industrial situat a la carretera Santa Pa u, 15  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'edifici en teste r amb  
 augment d'1 habitatge (d'1 1 2).   Situat al carrer   
 Castanyer, 42  

 Urbanisme  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a la reforma estructural  de la  
 coberta i el forjat i de la planta baixa de la caba na del  
 mas Molí de les Fonts al terme municipal  d’Olot, i   
 sol·licitar  informe a la Junta de Protecció de la Zona  
 Volcànica de la Garrotxa  


