
 Data  21/02/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar a Pere Llimargas Casas els treballs relat ius a la  
  redacció del projecte bàsic-executiu, estudi bàsic  de  
 seguretat i salut i direcció d’obra  de la reforma de  
 cobert per a l’aulari de l’Escola Taller.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Audifilm ABI SL  els serv eis  
 d'implantació dels mòduls de Gestió Tributària i Re captació  
  amb l'entorn GENESYS5  

 Contractació  Prorrogar, amb les mateixes condicions,  el contrac te  
 subscrit  amb S. Roca Asperó  per a la  prestació d e  
 serveis d’arquitecte per col·laborar en la redacció   
 d’estudis i de projectes, direcció d’obres i manten iment en  
  edificis  i equipaments municipals.  

 Contractació  Prorrogar, amb les mateixes condicions,  el contrac te  
 subscrit  amb G. Boada Bosch per a la  prestació de  serveis  
  d’arquitecte per col·laborar amb l’àrea d’urbanism e  per  
 tasques de desenvolupament del POUM.  

 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment ober t, que  
 es tramitarà per urgencia,  les obres del projecte de  
 conservació de paviments de calçada de les vies púb liques  
 2007.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Alfe Renta Catalunya el  
 subministrament d'un mòdul vestidor amb destí al ca mp de  
 futbol 'Les Mates'.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Deparrtament d'Educació, amb destinació a  
 addenda al conveni entre el Departament d'Educació i  
 Universitats de la Generalitat de Catalunya i l'Aju ntament  
 d'Olot per al finançament de l'Escola de Música Mun icipal  

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

 Ingressos  Aprovar les altes addicionals padró taxa entrades d e  
 vehicles exercici 2006 que consten a l’expedient  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació  planta baixa pe r nou  
 local comercial al carrer Bisbe Lorenzana, 11  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació de centre de  
 repartiment elèctric al passeig de Sant Roc, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació d'edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres amb augment del nombre   
 d'habitatges (de 4 a 6) al carre Sant Ferriol, 10  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació i reforma habita tge  
 unifamiliar entre mitgeres al camí Montsacopa, 29  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar en tester de 15 habitatges i aparcame nts al  
 carrer Martí Casadevall, 2 - av. Malatosquer, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a restauració de coberta al passeig  
 d'en Blay, 60  

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a construcció   
 d'aparcament en soterrani, al carrer Panyó, 9, BC  

 Urbanisme  Aprovar el conveni de col·laboració entre ADIGSA,  i  
 l’Ajuntament d’Olot per a possibilitar la creació d ’una  
 base des dades de sol·licitants d’habitatge i homog enitzar  
 els processos d’adjudicació d’habitatges.  



 Urbanisme  Aprovar el Projecte de conservació de paviments de calçada  
 any 2007, redactat pels serveis tècnics municipals.  

 Cultura / ICCO  Acceptar en concepte de donació, i amb destí al Mus eu  
 Comarcal de la Garrotxa de les obres  cedides per C . Majem  
 Cañelles  

 Cultura / ICCO  Acceptar en concepte de donació, i amb destí al Mus eu  
 Comarcal de la Garrotxa de la peça cedida per T.For tunet i  
 Castañer.  

 Joventut /  Demanar a la Diputació de Girona la formalització d ’un  
 conveni de col·laboració econòmica per al finançame nt de la  
  construcció del pavelló de patinatge.  


