
 Data  14/02/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovar el conveni de cooperació a subscriure entre  aquest  
 Ajuntament i el Consell Comarcal de la Garrotxa, qu e regula  
  la comanda de gestió de les compres agregades de  
 subministraments i serveis de comú utilització; del  sistema  
  de contractació PECAP  

 Contractació   Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure e ntre  
 aquest Ajuntament i la Biblioteca de Catalunya per tal de  
 portar a terme el projecte PADICAT (Patrimoni Digit al de  
 Catalunya)  

 Contractació  Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia  
 20/12/06 relatiu al servei de neteja dels locals i edificis  
  municipals inclosos en el Bloc B, adjudicat a l’em presa La  
  Bruixa, en el sentit d’ampliar l’esmentat contract e amb  
 efectes de l’1/01/07  

 Contractació  Augmentar en un 2,7% i amb efectes del dia 1/01/07 el  
 contracte subscrit amb l'empresa La Bruixa neteges generals  
  i manteniments SL per a la prestació del servei de  neteja  
 dels locals i edificis municipals  del bloc B.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Jordi Vayreda SL els  tre balls  
 relatius al disseny d'elements gràfics per portar a  terme  
 el pla de llançament del Museu dels Sants  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Jordi Vayreda SL els  treb alls de  
 disseny de diverses aplicacions gràfiques del Museu  dels  
 Sants  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Collell SC els treballs d e  
 confecció i muntatge de cortines a la sala d'exposi cions  
 temporals del Museu dels Sants  

 Contractació  Contractar amb Arbusà-Grabulosa SC els treballs de  
 subministrament i col·locació de vidres per tal de folrar  
 l'ascensor del Museu dels Sants  

 Contractació  Contractar amb Norbert Fernández Monteis els trebal ls de  
 subministrament  de material de reproducció de so p er a la  
 sala d’audiovisuals del Museu dels Sants.  

 Contractació  Contractar amb Albert Borrego Moliner els treballs  
 tancament amb pladur un espai del 1er pis del Museu   
 Comarcal, per tal de distribuir  les oficines i alt res  

 Contractació  Contractar amb Alexandre Serra Dorca els treballs  
 d'instal·lació d’un automatisme d'alarma al Museu C omarcal,  
  segons pressupost núm. 07-00003 que figura com a a nnex a  
 l’expedient.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres de pavimentació vorera ronda Fluvià entre car rer  
 Vilanova i carretera Santa Pau, fase 2  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres de conservació paviments calçada vies públiqu es  
 - de liquidació de Construccions Tubert SL correspo nent a  
 les obres de millores manteniment Cementiri Municip al  
 - n.3 de Construccions Tubert SL corresponent a les  obres  
 d’estabilització mur façana angle sud Cementiri Mun icipal  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de certificacions de Const ruccions  
  Tubert SL al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Junta Veïnal de Bate t  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Juvenil Al mogàvers  
  de la Garrotxa  



 Ingressos  Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost s obre  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  
 (plusvàlua)  

 Intervenció  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva , de  
 l’Àrea de Cultura.  

 Personal  Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació dels Organismes   
 Autònoms de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2007  

 Urbanisme  Aprovar operació jurídica complementària, Polígon  
 d'actuació 03.03 IES Montsacopa  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el conveni urbanístic d’exec ució  
 dels polígons 15.05: passeig de Sant Roc; 15.06:  
 Desemparats i 07.02: carrer de Besalú.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació d el  
 Polígon d’actuació 11.02. Cuní  redactat per Vayred a  
 Arquitectes  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la substitució del sistema d’ac tuació  
 de reparcel·lació modalitat de compensació bàsica p el de  
 cooperació  en el Polígon d’Actuació 10.02. C/ Este ve Molas  

 Urbanisme  Aprovar conveni d’expropiació forçosa de part d’una  finca  
 del carrer Mirador,13, destinada a vialitat  

 Urbanisme  Aprovar conveni d ‘expropiació de part d'una finca del  
 carrer Mirador, 15, destinada a vialitat.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici bifami liar  
 aïllat al carrer Pic del Bac, 6  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de dos habitat ges  
 unifamiliars en filera al carrer Til·ler, 14A - 14B  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge al Mas  Andreuic  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de modi ficació  
 de construcció d'habitatge unifamiliar al carrer Co manegra,  
  17  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 6 habitatges, 1 local comercial i  
 aparcaments al carrer Verge de Montserrat, 13  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres de fo rmació  
 de bassa de recollida d'aigua per a reg al Camp de les Contentes  

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc de dos edificis  
 plurifamiliars entremitgeres al carrer Sant Ferriol , 30  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma habitatge unifamil iar  
 aïllat a l'avinguda Paraguai, 12  

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc d'edifici al carr er Marià  
  Vayreda, 12  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici destin at a  
 base operativa d'ambulàncies al carrer Bestracà, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a renovació 2a fase obres  
 rehabilitació i reconstrucció edifici plurifamiliar  de 4  
 habitatges al carrer Major, 11 - 13  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació 19 habitatge s i 2  
 locals comercials al carrer dels Sastres, 39-40  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte d’adequació de l’espai d’ubicac ió dels  
 contenidors de recollida selectiva de residus redac tat pels  
  serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte modificat de con strucció  
  de vorera i senyalització horitzontal a la plaça d e Santa  
 Magdalena, redactat pels serveis tècnics municipals .  



 Urbanisme   Aprovar el Projecte d’urbanització de l’interior d ’illa  
 entre els carrers Mulleras i Antoni Llopis, redacta t pels  
 serveis tècnics municipals.  

 Cultura / ICCO  Donar compte de la memòria de l’Arxiu d’Imatges d’O lot  
 corresponent a l’exercici 2006.  

 Museu Acceptar en concepte de dipòsit, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que es ressenyen en full ann ex i que  
  han estat cedides per la Comunitat de les Germanes   
 Clarisses d’Olot.  

 Museu Acceptar en concepte de donació, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que es ressenyen en full ann ex i que  
  han estat cedides per T.Fortunet Castañer.  

 Museu Acceptar en concepte de donació, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que es ressenyen en full ann ex i que  
  han estat cedides per F. Palou Pages i M. Balcells  Coll.  

 Museu Acceptar en concepte de dipòsit, i amb destí al Mus eu dels  
 Sants d’Olot les obres que es ressenyen en full ann ex i que  
  han estat cedides per Mossèn Francesc Jordà en nom  de la  
 Comunitat de Pares Carmelites d’Olot.  

 Joventut /  Aprovar els convenis següents:  
 - amb l’entitat Esplais de la Garrotxa, pel project e Espai  
 Jove 2007  
 - amb l’entitat Esplais de la Garrotxa, pel project e Esplai  
  Diari i Beques Garbuix 2006/2007  
 - amb l’entitat Esplais de la Garrotxa, pel project e Beques  
  Garbuix 2006/2007  a través del Pla Educatiu Entor n  
 - amb l’entitat Rialles Olot, pel Carnestoltes infa ntil  

 IME /  Sol·licitar subvenció a la Generalitat de Catalunya ,  
 Departament de Medi Ambient dins el programa "Ajuts  per a  
 projectes d'ambientalització de festes populars", a mb el  
 projecte "Gots reutilitzables Festes del Tura 2008"  

 Benestar Social  Sol·licitar  la formalització de protocol addiciona l al  
 conveni 2005-2008, per l’any 2007,  per a la cooper ació  
 interadministrativa en matèria de serveis socials i   
 benestar i família, concretament dels següents prog rames i  
 actuacions: programa de prevenció de la SIDA, progr ama de  
 serveis socials de centre obert, atenció social a  
 drogodependències: prevenció i reinserció, programe s i  
 accions d’acollida i d’integració de persones estra ngeres  
 immigrades.  

 Joventut /  Proposar al Club Patinatge Artístic Olot, pel mèrit s  
 esportius assolits durant l’any 2006, pel premi Bar ón de  
 Güell.  

 Joventut /  Aprovar les bases del concurs per escollir el carte ll de  
 les Festes del Tura de l’any 2007  


