
 Data  14/03/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Llocs públics  Procedir a l’ alta d'una plaça del mercat setmanal del  
 dilluns de la ciutat d’Olot,  destinada a la venda de  
 planter, amb número de parada nº64.  Tindrà efecte a partir  
  del proper dia 2/04/07  

 Llocs públics  Autoritzar una parada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a la venda  d’ articles t extils,  
 amb número de parada MD000111, amb efectes econòmic s i  
 administratius el proper dia 1/01/08.  

 Llocs públics  Procedir a la baixa definitiva del mercat setmanal del  
 dilluns de la ciutat d’Olot d'una parada destinada a la  
 venda de ocells, amb número de parada nº 75 amb efe ctes  
 econòmics i administratius el passat dia 01/01/07.  

 Llocs públics  Autoritzar una parada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a la venda d’articles tex tils,  
 amb número de parada MD000107, amb efectes econòmic s i  
 administratius el passat dia 01/01/07.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Arbusà-Grabulosa SC el  
 subministrament i col·locació de vidres, miralls i  
 metacrilats per tal de confeccionar  les vitrines ,   
 lleixes, portes i urnes del Museu dels Sants  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Lluís Badosa Prat diversos   
 treballs de fusteria consistents en  fabricació de  
 mobiliari i fusteria metal·lica de les plantes: sot errani,  
 primera i segona  del Museu dels Sants  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Infoself Olot SL el  
 subministrament i instal·lació de tres ordinadors i  una  
 impressora, amb  destí Museu dels Sants  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Metacrilat RT 9002 SL el  
 subministrament i col·locació de diverses urnes de  
 metacrilat, amb destí al Museu dels Sants  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Coinma S.Coop el subminist rament i  
  col·locació del mobiliari d’oficina del Museu dels  Sants  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Construccions Tubert SL els treballs  
  de reforç del  forjat sota els lavabos del primer pis,  
 sobre el túnel d'accés a l'aparcament, de l'edifici  de  
 l'Escola d'Art al carrer Pare Antoni Soler.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Construccions Tubert SL  e ls  
 treballs extres de les obres d’estabilització del m ur de la  
  façana, angle Sud, del Cementiri Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació definitiva d’obres de Construccions  Tubert  
 SL corresponent a les obres d’estabilització mur fa çana  
 angle sud Cementiri Municipal - carrer Macarnau  
 - núm. 4 de Coempco SA corresponent a les obres de  
 rehabilitació i reforma de l'edifici de l'Art Crist ià, fase  
  II, etapa 1  
 - núm. 4 de Coempco SA corresponent a les obres de  
 rehabilitació i reforma de l'edifici de l'Art Crist ià, fase  
  II, etapa 2  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació de liqu idació  
 d’obres de Construccions Tubert SL, corresponent a les  
 obres d’estabilització mur façana angle sud Cementi ri  
 Municipal - carrer Macarnau, al Banc de Bilbao Vizc aya  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació núm. 4 de  
 Coempco SA, corresponent a les obres rehabilitació i  
 reforma de l'edifici de l'Art Cristià, fase II, eta pa 1, al  



  Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació núm. 4 de  
 Coempco SA, corresponent a les obres de rehabilitac ió i  
 reforma de l'edifici de l'Art Cristià. fase II, eta pa 2, al  
  Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Ministerio de Cu ltura,  
 Subdirección General de Museos Estatales, amb desti nació a  
 subvenció nominativa inclosa en el programa pressup ostari  
 333A, Museus -Museu dels Sants-  

 Ingressos  Ratificar el decret d’alcaldia de data 2/03/07 d'ap rovació  
 de les altes addicionals corresponents al padró tax a  
 d’escombraries particulars de l’exercici 2006  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades pels alumnes de l’IES-SEP La   
 Garrotxa en aquest Ajuntament durant el mes de febr er 2007.  

 Personal  Aprovació dels projectes del Pla d'ocupació 2007 i demanar  
 el següent personal:  
 - Un coordinador d’Estiu Riu 2007. Període de sis m esos.  
 Jornada completa.  
 - Neteja de boscos, forests, lleres dels rius, espa is  
 periurbans, camins, etc. Tres peons. Període: 9 mes os.  
 Jornada completa.  
 - Sobre protecció i manteniment de zones naturals. Tres  
 peons. Període: 9 mesos. Jornada completa.  
 - Tres auxiliars tècnics de turisme. Període de 4 m esos  
 (09/07/07 a 09/11/07). Dos a mitja jornada i un/a a  jornada  
  complerta.  
 - Una Tècnica de turisme. Període de 9 mesos (01/10 /07 a  
 30/06/08), jornada complerta.  
 - Una auxiliar administrativa. Període de 9 mesos. Jornada  
 complerta.  

 Via Pública  Retirar els barradors de pas dels carrers Pau Casal s,  
 Compositor Serra i Compositor Pedrell, i la senyali tzació  
 vertical plegable vinculada amb aquests barradors d e pas.  

 Urbanisme  Aprovar  la dissolució de l’Entitat Urbanística  
 Col.laboradora integrada per la Junta de Compensaci ó Bosc  
 de la Coma, i notificar la present resolució al Reg istre  
 d’Entitats Col.laboradores de la Direcció General  
 d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya pel seu  
 coneixement i efectes oportuns.  

 Llicència  Concedir llicència per a reparació ràfec i teulada edifici  
 Casa Masllorens, situada al carrer Fontanella, 10  

 Llicència  Concedir llicència per a projecte de rehabilitació i  
 millora edifici plurifamiliar per 3 habitatges i 1 local  
 comercial situat al carrer Aigua, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior en habita tge  
 unifamiliar aïllat al Mas La Boixeda  

 Llicència  Concedir llicència per a 1a fase de construcció d'h abitatge  
  unifamiliar aïllat al carrer Garbí, 43  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte pe r la  
 construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitger es de 39  
  habitatges, 3 locals i aparcaments a l'avinguda Gi rona, 5  
 - Ronda Sant Bernat, 2 i 4  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de local al carrer  Bofill  
 i Matas, 4, Pis.B  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres d'amp liació  
 d'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 2 habita tges, 2  
 locals i aparcaments al carrer Dolors, 10  

 Urbanisme  Aprovar l’informe tècnic municipal relatiu a la pro posta de  
  mapa de protecció de la contaminació lluminosa a C atalunya  
  de la Direcció General de Qualitat Ambiental, refe rit al  



 terme municipal d’Olot, rebuda en escrit d’abril de  2006, i  
  formular una al·legació sobre el mapa d’acord amb les  
 propostes i conclusions de l’informe tècnic  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada d’adequació enllumenat públic a  
  la Llei 6/2001 de 30 de maig, fase any 2007, redac tada  
 pels serveis tècnics municipals.  

 Medi Ambient /  Sol.licitar al Departament de Medi Ambient i Habita tge de  
 la Generalitat de Catalunya un ajut corresponent al  50% de  
 l’import del pressupost de l’actuació prevista per  
 l’Ajuntament per a finançar part del projecte per  
 l’adequació de la il·luminació exterior existent (f ase  
 2007), acollint-se a la convocatòria d’ajuts per a la  
 realització d’actuacions d’ordenació ambiental de l a  
 il.luminació exterior corresponent a l’any 2007.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un bar-restaurant al carrer Clivillers , 7, 1r  


