
 Data  09/03/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
Contractació  Autoritzar a l’empresa Sorea SA la realització dins  l’any 2 de la  
 concessió, de les obres del Pla d’Inversions del se rvei  
 d’aigua següent:  
 -Millora de la xarxa del carrer Casanova  a possibi litar  
 la pavimentació del carrer Casanovas donada la poca   
 fondària de la xarxa actual implantada sota la calç ada  

 Contractació  Donar compte de l’estat d’execució del Pla d’Invers ions de  
 la xarxa d’aigua executat per l’empresa Sorea socie dad  
 regional abastecimiento aguas SA fins el final de l ’any 2  
 de la concessió  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les obres del  
 projecte de conservació de paviments de les vies pú bliques  
 dels carrers Tartana i Pou del Glaç, d'acord amb el   
 projecte redactat per Servies Tècnics Municipals  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les obres   
 d'adequació de l'espai d'aparcament de l'Estadi Atl ètic.  
 Fase 1 (esplanació i límits perimetrals)  d'acord a mb el  
 projecte redactat per Serveis Tècnics Municipals  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les obres  
 d'adequació d'una banda d'aparcament en bateria a l 'espai  
 lliure del PA 14.06 del Passeig de  Sant Roc, d'aco rd amb  
 el projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipal s  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Soy & Soy pintats i lacats SL  les  
 obres de pintat de les façanes de la plaça Campdenm às  
 d'Olot  segons: Parra, núm. 5; Parra, 7; Parra, 9, Parra,  
 11; Sastres, núm. 43; Campdenmas, 2; Campdenmàs, 3;  Alt  
 del Tura, 18; Alt del Tura, 16; Alt del Tura, 14; B onaire,  
 18; Bonaire 18  

 Contractació  Prorrogar el contracte subscrit amb E.Callís per a  
 la prestació de serveis d’arquitecte a col·laborar en  
 l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, tot realit zant 10  
 hores setmanals: 5 de treballs de gabinet i 5 de tr eball  
 de camp, i segons les tasques que s’especifiquen en   
 l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Obra  

 Contractació  Encarregar els treballs de direcció tècnica i coord inació  
 de seguretat i salut de les obres de reorganització  de  
 les àrees d’informàtica, comptabilitat i pressupost os, a  
 l’arquitecte tècnic municipal X.Marty  

 Contractació  Contractar amb  La Fageda SCCL el subministrament d 'arbrat  
 amb destí als diversos carrers de la Ciutat, d'acor d amb  
 l'informe del SIGMA i el pressupost de la Fageda  q ue  
 figuren com a annex a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Fusteria J.Serra SL el  
 subministrament i col·locació d'equipament pels dor mitoris  
 de les Llar d'Infants de les Fonts i de Sant Pere M àrtir  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Aluminis i Serralleria De ri SL  
 els treballs de subministrament i col·locació de du es   
 portes d'alumini  

 Compres  Adquirir de  l’empresa Señales Girod SL diverses se nyals  
 de trànsit i altra senyalització vertical  

 Compres  Adquirir de J. Morera Salis divers material de micr ofonia  
 amb destí a la Sala 'El Torín'  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la factura n.013-11 de Bramon, Sitjà, Basso ls i  
 associats SL corresponent a la direcció d'obra,  
 coordinació de seguretat i salut i el control de qu alitat  
 de les obres d'adequació de la sala municipal poliv alent  



 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes  
 addicionals de la taxa per prestació del servei de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus exe rcicis  
 2008, 2009 i 2010  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació e n la  
 modalitat de cooperació del sector de sòl urbanitza ble 2  
 El Serrat del terme municipal d’Olot de data febrer  de 2011  

 Urbanisme  Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut global  dins  
del programa Fons de Subvencions 2011, una part es destinarà a 
l’execució dels projectes de conservació de pavimen ts  

 de via pública a varis carrers els quals s’enumeren  
 en la part expositiva del present acord, i l'altra  
 al projecte de condicionament i millora  
 camins veïnals de Batet Pla 2008-2012.  

 Urbanisme  Aprovar  el projecte d'enderroc finca Casa Aubert  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamilir aïllat situat al carrer Sabadell, 48  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior, noves ob ertures  
  i formació d'una era situada al Mas l'Aumatell  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior en edific i  
 industrial entre mitgeres situat a l'avinguda Europ a, 37  

 Llicència  Concedir llicència per a obertura de porta de garat ge  
 situat al carrer Brida, 15  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en   
 habitatge unifamiliar adossat situat al carrer Sant   
 Valentí, 1  

 Urbanisme  Aprovar el projecte d’adequació d’una banda d’aparc ament  
 en bateria al passeig de Sant Roc dins l’espai lliu re del  
 PA 15.06 redactat per redactat pel director de l’àr ea  
 d’Infraestructura i Obra Pública  

 Medi Ambient /  Aprovar el Projecte de manteniment i millora dels r eductes  
 de roureda de pènol situats entre els prats de la M oixina  
 i el Parc Nou  

 Medi Ambient /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, programa: Preservació i difusió dels valors   
 naturals a la demarcació de Girona, presentar a  
 l’esmentada convocatòria el Projecte de manteniment  i  
 millora dels reductes de roureda de pènol situats e ntre  
 els prats de la Moixina i el Parc Nou  

 IME /  Aprovar el conveni de col·laboració de l’Administra ció de  
 la Generalitat mitjançant el Departament d'Ensenyam ent amb  
 l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Gar rotxa  
 per a la realització de programes de qualificació  
 professional inicial organitzades en la modalitat P la de  
 Transició al Treball, per a joves que han finalitza t  
 l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de  
 graduat/da en Educació Secundària Obligatòria  


