
 Data  08/06/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa  Construcciones J.Pallàs S L els  
 treballs de manteniment de coberta de la nau de l'e difici  
 'la Granja' d’acord amb les partides sol·licitades pels  
 Serveis Tècnics Municipals.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa J.Vilanova SA les obres de   
 construcció d'un  pas elevat al carrer Geranis, d’a cord  
 amb el seu pressupost núm. P013-11.  

 Contractació  Aprovar la proposta efectuada per l’empresa La Brui xa,  
 d’adquisició d’una màquina netejadora per la Sala E l  
 Torin, a canvi de la reducció de tres hores setmana ls en  
 el servei de neteja de la Sala, i aprovant el press upost  
 per neteja del Pavelló Firal.  

 Contractació  Encarregar al  Consell Comarcal de la Garrotxa  la gestió  
 per a la redacció de l'auditoria energètica següent :  
 Enllumenat exterior.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Culturània SC els treballs  de  
 redacció de l'avantprojecte  de senyalització dels espais  
 de memòria històrica d'Olot .  

 Contractació  Contractar a favor d’Arval Service Lease SA l’arren dament  
 d'un vehicle Set Altea XI 1,9 TDI,  amb  destí a la   
 Policia Municipal  

 Contractació  Contractar a favor d’Arval Service Lease SA l’arren dament  
 d'un vehicle Set Altea XI 1,9 TDI,  amb  destí a la   
 Policia Municipal  

 Contractació  Aprovar d’acord amb el certificat de la direcció  
 facultativa de l’obra RCR Aranda Pigem i Vilalta  
 l'increment del cost de l’execució de l’obra Adequa ció  
 vestidors de l’estadi d’atletisme, incloses en el F ons  
 Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local  

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 de le s obres  
 d’adequació de vestidors de l’estadi d’atletisme  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificacions següents:  
 - n.1 d’Interios Cat SL corresponent a les obres  
 d’enderroc finques carrer Alt del Tura, 20, pl.Camp denmàs  
 9, Alt del Tura 18 i Verge del Portal 13   
 - n.3 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obr es  
 d’intervenció integral del Nucli Antic d’Olot al pa sseig  
 de la Muralla i plaça Palau  
 - n.1 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obr es  
 d’instal·lació àrea jocs al passeig de la Muralla   
 - n.4 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’urbanització dels carrers Olímpia i Blume  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres de conservació de paviments de vies públiques  als  
 carrers Tartana i Pou del Glaç   
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres d’adequació de l'espai aparcament de l'estadi   
 atlètic fase 1   
 - n.2 de Promocons Jidt SL corresponent a les obres  de  
 construcció d'un skatepark al Parc local Sant Roc   
 - de liquidació de Canalones y complementos SL  
 corresponent a les obres de reposició trams de baix ants  
 d'aigües pluvials al Cementiri municipal   
 - n.2 d’Estudis i Projectes la Vall SL corresponent  a les  
 obres de reorganització àrees informàtica i comptab ilitat  

- de liquidació de Ferralum SC corresponent a les o bres de 
confecció envà pluvial entre finques carrer Sant Cr istòfor 22-24 



 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.4 de  
 J.Vilanova SA corresponent a les obres d’urbanitzac ió dels  
 carrers Olímpia i Blume al Banc de Sabadell  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació de liqu idació  
 de J.Vilanova SA corresponent a les obres d’adequac ió de  
 l'espai d'aparcament de l'estadi atlètic fase 1 al Banc de  
 Sabadell  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació de J.Vi lanova  
 SA corresponent a les obres de conservació paviment s de  
 vies públiques carrers Tartana i Pou del glaç al Ba nc de Sabadell 

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 d’I nterios  
 CAT SL corresponent a les obres d’enderroc finques alt  
 del tura 20, Pl. Campdenmàs 9, Alt del Tura 18 i Ve rge del  
 Portal 13 al  Banc Bilbao Vizcaya  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 d’E studis  
 i Projectes La Vall SL corresponent a les distribuc ió de  
 les àrees d’informatica i comptabilitat al Banc Pop ular  

 Intervenció  Aprovar modificacions internes  

 Recursos Externs  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 amb destinació a Fons de subvencions 2008-2011  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 amb destinació a Per a projectes d'acció social a l 'àmbit  
 de les comarques Gironines -El Voluntariat 2011: mo tor  
 del teixit social i comunitari-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 amb destinació a Subvenció exclosa de concurrència  
 pública -Programes de Promoció Esportiva 2010/2011-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de  
 Girona, amb destinació a Pla de monuments 2011 -  
 climatització i insonorització de la carbonera del Teatre  

 Ingressos  Liquidacions altes taxa escombraries derivades d'al tes  

 Promoció  Autoritzar la transmissió de la llicència municipal  de  
 taxi núm. 13  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el conveni urbanístic Hostal de  la Corda  

 Urbanisme  Incoar expedient en ordre a la valoració de l’adqui sició  
 directa de la finca urbana situada al carrer Presid ent  
 Lluís Companys, 8  

 Urbanisme  Donar compte de l'informe emès per l'arquitecte de la  
 Unitat de Projectes estratègics en relació al recur s  
 d'alçada interposat a l'aprovació de la modificació  de la  
 Trama Urbana Consolidada del Municipi d'Olot.  

 Llicència  Concedir  llicència  per a construcció de parc de b ombers  
 al carrer Estadi, 2  

 Llicència  Concedir  llicència per a modificació de projecte d 'obres  
 de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat situa t al  
 carrer Garbí, 28  

 Llicència  Concedir  llicència per a  construcció d'edifici de  2  
 habitatges aparellats a la Carretera de la Deu, 39  

 Cultura / ICCO  Aprovar inicialment l’avantprojecte per a la senyal ització  
 dels espais de memòria històrica d’Olot, redactat p er  
 Culturània SC  



 IME /  Prorrogar fins el 31 de desembre de 2012 el període  de  
 vigència del conveni de col·laboració entre la Dipu tació  
 de Girona, l’Ajuntament d’Olot i la Fundació d’Estu dis  
 Superiors d’Olot en matèria d’extensió universitàri a,  
 signat a Olot el 17 de desembre de 2008 i a Girona el 8 de  
  gener de 2009.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Excover SL les obres de  
 sectorització de l’àrea tècnica del Pavelló Municip al  


