
 Data  28/02/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovació plec de condicions economicoadministrativ es que  
 regiran el concurs per al subministrament d'un vehi cle  
 grua, mitjançant renting, amb destí a la Policia Mu nicipal  

 Contractació  Prorrogar, per a l’any 2007,  els contractes subscr its amb  
 l’empresa Ascensors Serra SA pel servei de mantenim ent dels  
  ascensors instal·lats als edificis: Casa Trincheri a, Can  
 Jombi (Brigada), Biblioteca Marià Vayreda, Escola  
 Malagrida, Ajuntament (Can Joanetes), Museu Comarca l, Museu  
  dels Volcans, Teatre Principal  

 Contractació  Requerir l’empresa  Gumin SL per tal que d'acord am b el  
 contracte signat, procedeixi a la liquidació del cà non  
 anual de l'aparcament subterrani de la plaça Dr. Fà bregas,  
 corresponent al termini: 19/03/07 al 18/03/08  

 Contractació  Prorrogar amb l’empresa Banyoles Courrier SL - MRW amb  
 efectes del dia 1/01/07 al 31/12/07, el servei de  
 missatgeria de les diferents dependències municipal s  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Josep Vilanova SA els tre balls  
 d’execució d’una  barana de protecció al Parc Local  de  
 Vista Alegre.  

 Contractació  Anul·lar l’acord adoptat per la Junta de Govern Loc al en  
 sessió celebrada el dia 7 de   de febrer de 2007 en  relació  
  als treballs de jardinería del sector Eixos i Entr ades;  
 prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/07  
 el conveni subscrit amb La Fageda Coop. Lda per  a la  
 realització de diversos treballs de jardinería del sector  
 entrades d’Olot i eixos,  així com de les ampliacio ns  
 acordades per la JGL del dia 5/04/06. Ampliar amb e fectes  
 del dia 1/01/07 els treballs esmentats, amb les seg üents  
 zones: nova mitjana enllaç Les Tries i Rotonda C-60  

 Contractació  Anul·lar l’acord adoptat per la Junta de Govern Loc al en  
 sessió celebrada el dia 7/02/07 en relació als treb alls de  
 jardinería del sector barris; prorrogar pel termini  d’un  
 any amb efectes del dia 1/01/07 el conveni subscrit  amb La  
 Fageda Coop. Lda per a la realització de diversos t reballs  
 de jardinería del sector barris,  així com de les  
 ampliacions acordades per la JGL del dia 5/04/06. A mpliar  
 amb efectes del dia 1/01/07 els treballs esmentats,  amb les  
  següents zones: urbanització Mas La Faja, zona ver da  
 Campdedeu, ampliació jardins La Caixa, ampliació zo nes  
 verdes C/Masia i Rebaixinc  

 Contractació  Anul·lar l’acord adoptat per la Junta de Govern Loc al en  
 sessió celebrada el dia 7/02/07 en relació als treb alls de  
 jardinería del sector riu Fluvià; prorrogar pel ter mini  
 d’un any amb efectes del dia 01/01/07 el conveni su bscrit  
 amb La Fageda Coop. Trabajadore Lda. per a la inser ció  
 laboral de les persones malaltes mentals per  a la  
 realització de diversos treballs de jardinería del sector:  
 riu Fluvià;  així com de les ampliacions acordades per la  
 JGL del dia 5 /04/06. Ampliar amb efectes del dia 1 /01/07  
 els treballs esmentats, amb les següents zones: 2 p arterres  
  a la Ronda Fluvià  

 Contractació  Anul·lar l’acord adoptat per la Junta de Govern Loc al en  
 sessió celebrada el dia 7/02/07 en relació als treb alls de  
 jardinería del sector Nucli Antic; prorrogar pel te rmini  
 d’un any amb efectes del dia 1/01/07 el conveni sub scrit  
 amb La Fageda Coop. Lda. per a la realització de di versos  
 treballs de jardinería del sector Nucli Antic;  aix í com de  
  les ampliacions acordades per la JGL del dia 5/04/ 06.  
 Ampliar amb efectes del dia 1/01/07 els treballs es mentats,  
  amb les següents zones: jardí carrer Secretari Dau nis  



 Contractació  Ampliar el conveni subscrit amb la Fageda Coop. Lda  relatiu  
  al servei de manteniment del Parc Nou per un termi ni des  
 de l’1/01/07 al 31/12/07 amb les següents zones: 3 camps  
 feixes grans de vial-Cabreró, camp del Mas Pua, amp liació  
 zona d’horts.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Tecnologías de la Documentac ión SA   
 els  treballs de digitalització de plaques de vidre  del  
 fons fotogràfic de C. Gotarde Camps (Fase 2), amb  destí a  
 l'Arxiu d'Imatges Olot .  

 Compres  Adquirir de  l’empresa Olotauto SA una furgoneta  m arca  
 Citroën, amb destí a la Brigada Municipal  

 Compres  Adquirir de l’empresa Electrònica Joan SL un projec tor  
 Mitsubishi de DLP i una pantalla, amb destí al Casa l Marià  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció   Aprovar la certificació n.1d’Excavacions Coll SL  
 corresponent a les obres d’enderroc d'un edifici  
 plurifamiliar situat a la carretera de la Canya, 40  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura núm. 07 13 d e  
 2/2/2007  de Mecànica Industrial Olot al Banc de Bi lbao  
 Vizcaya Argentaria  

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

 Urbana  Rectificar els acords d'aprovació de liquidacións d e  
 l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, de Junta  
  de Govern Local de data 28/11/2006, atès que en el  procés  
 de notificació d’aquestes liquidacions s’han efectu at  
 variacions en els seus imports.  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació edifici de Plant a Baixa  
 per nou edifici plurifamiliar de 8 habitatges i sot errani  
 per aparcament 9 places al carrer Mulleras, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 18 habitatges i apa rcaments  
  al carrer Germanes Fradera, 10-12  

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc de dos edificis a l carrer  
  Estorch i Siqués 11-13  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma planta 2 La Carita t,  
 situada al carrer Bisbe Lorenzana, 1(per 3 dormitor is, nou  
 tram d'escala i rampa a galeria), renovació altres reformes  
  a P.2 i col·locació portes talla focs,  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte de senyalització horitzontal de l  
 Projecte de conservació de paviments de vies públiq ues any  
 2007, redactat pels serveis tècnics municipals.  

 Llicència  Atorgar llicència municipal (Annex III) per a l'obe rtura  
 d'un taller d'arts gràfiques al carrer Compositor P edrell,  
 45.  

 Llicència   Atorgar llicència municipal (Annex III) per a l'ob ertura  
 d'una oficina bancària al carrer Pou del Glaç, 19.  

 Llicència  Atorgar llicència municipal (Annex III) per a l'amp liació  
 d'un taller de joieria ubicat al carrer Bofill i Ma tas, 4  
 d’Olot.  


