
 Data  23/03/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Promocons Jidt SL les obr es de  
 millora del tancament perimetral del camp de futbol  de  
 Sant Roc , d’acord amb l’informe emès pel director de  
 l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Estanys Blaus SL els treb alls  
 d’ampliació espai de magatzem  de dades de servidor s i  
 còpies de seguretat, aixi com al seva configuració i  
 instal·lació  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL el servei de  
 manteniment del programari Genesys5 pel termini d'u n any  
 amb efectes del dia 1 de gener de 2011  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Gestió de Projectes Inform àtics   
 els treballs relatius a la instal·lació, configurac ió i  
 posada en funcionament de 2 punts d'accés Wi-fi als   
 pavellons esportius municipals  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Centre d'estudis de la  
 Construcció i Anàlisi  de Materials SL els treballs   
 relatius a la realització de proves de control de l es  
 instal·lacions de climatització de l’Arxiu Comarcal  i de  
 la Sala El Torín  i sonometria nocturna de l’activi tat 
 de la sala El Torín 

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Montolivet Instal·lacions  SL els  
 treballs de prevenció, manteniment  i conservació d e les  
 instal·lacions d'aire condicionat dels edificis : E scola  
 Municipal de Música, Escola Municipal d'Expressió, IME,  
 PTT, Llar d'Infants Les Fonts; Llar d'Infants Morro t, i  
 per un termini d'un any amb efectes del dia 1/04/11   

 Contractació  Contractar amb l’empresa X. Puigvert Marguí - Polig art   
 els treballs de manteniment i impermeabilització  
 d'aiguafons de la coberta del Pavelló d'Esports núm . 1  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ros Roca SA el subministra ment de  
 contenidors per a la recollida de deixalles  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Viprosersa el subministra ment de  
  200 plaques de gual permanent  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Metacrilart RT 9002 SL el  
 subministrament de 3 expositors de metacrilat incol ors a  
 col·locar als halls d'entrada del Pavelló i d'Espor ts, del  
 Pavelló Poliesportiu i de l'edifici de serveis de  
 l'Estadi d'Atletisme.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres de conservació paviments vies públiques c.Vil anova i  
 Pl. Estrella  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres de conservació   
 paviments vies públiques carrers Gòdua, Hipòlito Lá zaro i  
 Pare Roca al Banc Sabadell  

 Ingressos  Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 18/03/20 11  
 corresponent a la liquidació del servei d’aigua i  
 clavegueram del 4t trimestre 2010  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per can vi d'ús  
 (centre de ioga)  situada al carrer Esteve Castellà  i  
 Llovera, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació integral edi fici  
 plurifamiliar per 3 habitatges i 1 local situat al carrer  



 Lliberada Ferrarons, 5  

 Llicència  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a la legalització d’obre s de  
 reforma i ampliació a l’edifici anomenat El Teix  

 Llicència  Donar compte de l'informe emès per l'arquitecte mun icipal  
 en el tràmit de sol·licitud d'informe de la Junta d e  
 Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa en re lació a  
 l'obra de construcció de passarel·la sobre l’estaci ó  
 d’aforament del Riu Fluvià al Sector de Les Tries  

 Medi Ambient /  Vista la convocatòria de subvencions de Dipsalut , amb  
 destí a Parcs Urbans de Salut i d’Itineraris Saluda bles,  
 aprovar el conveni per a la cessió gratuïta de 3 pa rcs  
 urbans de salut 
 
 Arxiu  Aprovar l’addenda al conveni relatiu a la donació a  l’Arxiu 

Municipal d’Olot d’un conjunt de cartells i fullets  de  
 toros i altres activitats a la Plaça de Braus d’Olo t  

 Cultura / ICCO  Presentar al Ministerio de Cultura, Dir.Gral.Bellas  Artes  
 de Bellas Artes y Bienes Culturales el projecte  
 Produccions museogràfiques pel Museu del Paisatge d e    
 Catalunya a Olot.  

 Cultura / ICCO  Presentar al Ministerio de Cultura, Dir.Gral.de Bel las  
 Artes y Bienes Culturales el projecte Obres de mill ora i  
 instal·lacions del Museu del Paisatge de Catalunya a Olot  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, sol·licitar l’opció d’un conveni global ent re  
 l’Ajuntament d’Olot i la Diputació de Girona per a les  
 activitats esportives Programes de Promoció Esporti va  
 2010/2011.  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, programa Subvencions per al foment i la prà ctica  
 de l'esport destinades als Ajuntament i a les entit ats  
 esportives Programa C: Ajuts a Programes d'Interès  
 Especial, presentar a l’esmentada convocatòria dins  el  
 Programa C: Ajuts a programes d’interès especial el   
 projecte Programa d'activitats esportives d'integra ció  

 Benestar Social  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, programa per a projectes d'acció social a l 'àmbit  
 de les comarques Gironines, presentar a l’esmentada   
 convocatòria el projecte "El Voluntariat: motor del  teixit  
 social comunitari"  


