
 Data  07/03/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovació plec de condicions economicoadministrativ es per a  
  l'adjudicació mitjançant concurs de les obres del projecte  
  de la llar d'infants les Fonts i convocatòria lici tació.  

 Contractació  Contractar amb Pere Boada Comas SL diversos treball s de  
 clavegueram relatius a la  construcció de 150 imbor nals amb  
  marc i reixa abatible, a les zones de Sant Roc i B onavista  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Fecsa Endesa els treballs  de  
 desviament del  cablejat de les instal·lacions elèc triques  
 de la casa núm. 11 del carrer Mirador, per tal de p rocedir  
 al seu enderroc.  

 Contractació  Aprovar  el conveni  a subscriure amb A. Florido i L. Soy  
 per a la cessió de terrenys ubicats a  Batet, per t al de  
 col·locar-hi una àrea de contenidors de per a la re collida  
 selectiva de deixalles.  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Aj untament  
  i el Servei Català de Trànsit en matèria de contro ls de  
 velocitat amb aportació de cinemòmetre.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Infoself Sistemes SL  
 l’actualització dels programes d'autocad  

 Compres  Adquirir de l’empresa  Alqui-Envas SL diversos cont enidors  
 de deixalles  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses.  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació/ liquid ació  
 d’obres, per a la realització d’obres d’ampliació  
 dependències local de Cooperació i Voluntariat, ubi cat al  
 c.Proa,16, de Bassegoda Construccions SL a la Caixa   
 d’Estalvis de Girona  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament d'una factura de Mecànica  
 Industrial Olot SL al Banc de Bilbao Vizcaya Argent aria  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya,  Departament d'Educació, amb destinació a  
 addenda al conveni de col·laboració entre el Depart ament  
 d'Educació i Universitats i l'Ajuntament d'Olot per  al Pla  
 educatiu d'Entorn  

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

 Personal  Aprovar les bases reguladores del concurs oposició,  en torn  
  lliure d’una plaça d’Agent de policia municipal, G rup D,  
 funcionari de carrera, escala d’administració espec ial,  
 subescala de serveis especials, vacant a la plantil la de  
 personal d’aquesta Corporació, i la creació de bors a de  
 treball d’Agents de policia municipal interins.  

 Personal  Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntame nt  
 d’Olot per l’any 2007 incloent la provisió de la pl aça  
 següent:  personal laboral indefinit, 1 Auxiliar  
 administratiu d’administració general (Urbanisme), Torn  
 lliure -Concurs-oposició  

 Personal  Aprovar les bases reguladores del concurs oposició,  en torn  
  lliure, per a la provisió d’una plaça d’auxiliar  
 administratiu/va de l’escala d’administració genera l, grup  
 D, personal laboral, vacant a la plantilla de perso nal  
 d’aquesta Corporació.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte executiu de la Llar   
 d’Infants de Les Fonts amb façana al camí de la Cre u  
 d’aquesta ciutat.  



 Intervenció  Sol.licitar a la Diputació de Girona un ajut dins e l  
 programa de concessió de subvencions als Ajuntament s per a  
 cobrir despeses en obres de competència municipal, per a  
 finançar part del projecte de reubicació de la maqu inària  
 de climatització de l’edifici de Can Trincheria sit uat al  
 C/ Sant Esteve.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar  
 de 7 habitatges i aparcaments al carrer Estires, 8  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 12 habitatges i apa rcaments  
  al carrer Estorch i Siqués, 11-13  

 Llicència  Concedir llicència per a substitució de coberta en edifici  
 plurifamiliar al carrer Dolors, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar aïllat de 22 habitatges i aparcaments  al  
 carrer Compositor Narcís Paulis, 10 (Escales A, B i  C)  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 17 habitatges, 1 local i aparcamen ts al  
 carrer Vicenç Soler Jorba, 10-12-14 - avinguda Anto ni Gaudí, 46  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a una  
 activitat de sala d'exposicions al carrer Cliviller s, 7, 1r  

 Cultura / ICCO  Acceptar en concepte de donació, i amb destí al Mus eu  
 Comarcal de la Garrotxa la peça "cosset de núvia" c edida  
  per N. Sabatés.  

 Cultura / ICCO  Vista la convocatoria de subvencions de la Diputaci ó  
 Provincial de Girona, Cultura, per al Cicle de conc erts de  
 música de cobla 2007, sol·licitar una subvenció  

 Joventut /  Vista la convocatoria de subvencions de la Diputaci ó  
 Provincial de Girona, dins el Programa "Subvencions  per a  
 inversions i millores o reformes en equipaments esp ortius  
 municipals", presentar-hi el projecte "Reforma serv eis  
 higiènics Pavelló d'Esports 1"  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó  
 Provincial de Girona, dins el programa "Subvencions  als  
 ajuntaments per activitats culturals",  presentar-h i els  
 projectes La Ruleta i concurs Lligamosques.  


