
 Data  03/11/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Cooperació  Efectuar una aportació amb destí al projecte "2409.   
 Emergència a Centreamèrica per les intenses pluges  
 ocasionades per la tempesta tropical número 12"  

 Intervenció  Aprovar una relació d’ordenacions de despeses  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de factures d’Indelma SA a l Banc  
 de Bilbao Vizcaya Argentaria SA.  

 Ingressos  Liquidació de les contribucions especials de millor es per  
 les obres d' "urbanització complementari al PP La  
 Guardiola C/Olimpia - C/J.Blume Subàmbit A i Subàmb it B"  

 Recursos Externs  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya Departament d'Educació, amb destinació a  
 subvenció directe per al funcionament de l'oficina  
 municipal d'escolarització 2011 -Subvenció OME-  

 Contractació  Acceptar la  petició formulada per Aulinas Assessor s, SL   
 de canviar el nom del propietari-arrendador en el  
 contracte de lloguer de la finca de Mas Bernat on h i ha  
 les instal·lacions d’un centre reemissor.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Bonal empresa de serveis e lect. i  
 electronics SA els treballs de reparació dels semàf ors de  
 la cruïlla de l'avinguda Girona amb el carrer Escul tor  
 Llimona.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Josep Vilanova SA  els tr eballs  
 de reparació dels flonjalls del paviment asfàltic d e  
 davant del camp de futbol de la U.E. Olot.  

 Contractació  Modificar la clàusules del contracte de concessió d ’obra  
 pública  per a la construcció i explotació de l’apa rcament  
 soterrat del Firalet, adjudicat a la UTE Rubau Tarr és,SA  
 - Dester Invest, SL  

 Concessions  Ordenar a Sorea que programi a efectes immediats  
 l’execució de les següents obres amb càrrec a la ta rifa  
 del servei d’aigua, inicialment no previstes, la  
 viabilitat de les quals en el marc concessional que da  
 justificada en el punt 2 de l’informe:  
 - Millora de la xarxa del camí de can Benet de Bate t  
 - Millora de la xarxa del camí dels Desemparats  

 Contractació  Aprovar  el conveni de col·laboració entre aquest  
 Ajuntament i l’empresa  Vulcania Productora Audiovi sual SL  
 per  a la contractació dels serveis per a la captur a de  
 les imatges en brut del rodatge de l'evolució de le s obres  
 dels equipaments municipals, les quals passaran a  
 integrar-se a l’Arxiu d’Imatges d’Olot.  

 Concessions  Contractar amb l’empresa A. Sainz Martin els trebal ls  
 d'instal·lació i materials de la sala prototipus "e l  
 paisatge com a descoberta" del projecte del Museu d el  
 Paisatge de Catalunya.  

 Concessions  Contractar amb l’empresa Serveis de Neteges Tècniqu es  
 Olot-Net SL els treballs de neteja d'embornals del sector  
 Est del Barri de Sant Miquel  

 Informàtica  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a  
 renovació ordinadors aula del Telecentre Nuria  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’Autoprotecció Le Concert de Feu.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació d el PA  
 13.02 carrer França en la modalitat de compensació bàsica.  



 Llicència  Concedir llicència per a construcció de mur de cont enció a  
 l’avinguda Morrot, 6  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització arranjaments de  
 patologies en edifici plurifamiliar  situada al car rer Alt  
 del Tura 16  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una  
 activitat de base de grues d’assistència tècnica en   
 carretera a l’av. Europa, 37 d’Olot.  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació a l’ajuntament l’obe rtura  
 d’una activitat de taller de venda, manteniment i  
 reparació de vehicles a la Ctra. Sant Joan de les  
 Abadesses núm. 100 d’Olot.  


