
 Data  15/12/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Sol·licitar la prorroga fins a 31/03/11 de les obre s  
 d’Adequació Vestidors de l’Estadi d’Atletisme, incl oses en  
 el FEOSL.  

 Contractació  Renunciar a l’actuació titulada "Renovació i millor a dels  
 elements d’urbanització del Puig del Roser" condici onada a  
  la inclusió de la nova actuació que es proposa, ti tulada:  
 "Urbanització dels carrers perimetrals d’accés al N ou  
 Hospital d’Olot"  

 Contractació  Aprovar d’acord amb la direcció facultativa de l’ob ra  
 Rodon Arquitectes, SLP de data 2/12/10, l'increment  del  
 cost d’execució de l’obra d'adequació de sala munic ipal  
 per espai polivalent, inclosa en el Fons Estatal pe r a  
 l’Ocupació i Sostenibilitat Local  

 Contractació  Aprovar d’acord amb la certificació de la direcció  
 facultativa de l’obra, Arnau Estudi d’Arquitectura,  SLP de  
 data 9/12/10, l'increment del cost de l’execució de   
 l’obra construcció del col·lector primari separatiu  del  
 Morrot inclosa en el Fons Estatal per l’Ocupació i  
 Sostenibilitat Local  

 Contractació  Aprovar d’acord amb la certificació de la direcció  
 facultativa de l’obra Arnau Estudi d’Arquitectura S LP de  
 data 9/12/10, l'increment del cost de l’execució de  l’obra  
 de consolidació i adequació paisatgística del límit  del  
 carrer Jaume II amb el Volcà la Garrinada, incloses  en el  
 Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Loca l  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 de le s  
 obres de Consolidació i adequació paisatgística del  límit  
 del carrer Jaume II amb el volcà La Garrinada  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 signa da en  
 data 13/11/10,  de les obres de construcció de la n ova  
 escala d’emergència i reparació de barbacanes al Mu seu  
 Comarcal de la Garrotxa, adjudicades a l’empresa Co empco SA  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Intergraph España SA els t reballs  
 de consultoria per a la personalització de Geomedia   
 WebMap Enterprise  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Haz Luz 17 SLU els treball s  
 d'instal·lació de la il·luminació museogràfica dels  espais  
 d'exposició del Museu del Paisatge de Catalunya  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Ecogesa XXI SL els trebal ls  
 d'elaboració i redacció de l’anàlisi ambiental del Museu  
 del Paisatge de Catalunya  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ecogesa XXI SL els treball s de  
 redacció d'un diagnòstic ambiental per al Museu del   
 Paisatge de Catalunya  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, l’adjudicació de les obres  del  projec te  
 d'urbanització dels passatges del Puig del Roser.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  
 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Canalones y Complementos SL  
 corresponent a les obres de millora Cementiri munic ipal  
 canals interiors coberta  
 - de liquidació d’Esja Pintors SL corresponent a le s obres  
  de rehabilitació i millora Cementiri municipal pin tura  
 accions 35 a 44   
 - n.2 de l’UTE Vestidors pista atletisme correspone nt a  
 les obres d’adequació vestidors estadi atletisme   



 - n.1 de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres  
 d’urbanització passatge vianants accés nous equipam ents  
 escolars del Morrot   
 - n.26 i última d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres  
 de construcció Arxiu Comarcal i equipament municipa l   
 - n.26 i última d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres  
 de construcció Arxiu Comarcal i equipament municipa l  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Consell Comarcal  de la  
 Garrotxa, amb destinació a Ajuts als Ajuntament per  a la  
 realització d'activitats relacionades amb l'esport,  la  
 compra de material esportiu i el manteniment de les   
 instal·lacions esportives, per a l'any 2010.  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Dipsalut, amb  
 destinació a Programa de promoció de la salut i d'h àbits  
 saludables -Activitats de promoció de la salut 2010  -  

 Ingressos  Aprovar l'annex padró 2010 taxa escombraries partic ulars  

 Ingressos  Aprovació annex liquidacions altes taxa escombrarie s  
 particulars  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar aïllat a la carretera de la Deu, 91  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció de 2 edificis (1 de 15 habitatges i 25 places  
 d'aparcament i 1 de 8 habitatges), situat a la carr etera  
 de Riudaura, 45 - 47, carretera de la Pinya, 5 i pa ssatge  
 Bernat Metge, 9 -14.  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció de 3 habitatges unifamiliars en filera situats  
 al carrer Barretina, 17  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'edifici plurifamiliar (Reducció del n ombre  
 d'habitatges de 7 a 6 i local en planta baixa) situ at  
 al carrer Alacant, 21  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte constructiu redacta t pel  
 Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública , sobre  
 renovació dels passatges del Puig del Roser.  

 Ingressos  Urgència. Aprovació liquidació servei d'aigua i  
 clavegueram del 3r trimestre 2010  


