
 Data  28/03/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Llocs públics  Autoritzar una ampliació de 3 metres d'una  parada al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’ Olot, de stinada  
 a la venda d’ articles de roba interior,  amb efect es  
 econòmics i administratius el passat dia 1/01/07  

 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitiva ment el  
 concurs de les obres del projecte de conservació de   
 paviment de les vies públiques 2007 a Josep Vilanov a SA  

 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitiva ment el  
 concurs dels treballs del projecte de renovació de la  
 senyalització urbana d’orientació. Fase 1: viabilit at  
 urbana,  a l’empresa Comunicaciones Comarcals SA, C omunical  

 Contractació  Adjudicar a Infoself Olot SL el subministrament i  
 instal·lació d’un  programa informàtic amb destí al  Museu  
 dels Sants  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Infoself Girona SL el   
 subministrament d'un convertor, amb destí al Museu dels Sants  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Michel & Moret SL diverso s  
 treballs d'impressió d'imatges de gran format, amb destí al  
  Museu dels Sants  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Ramon Canalias Planagumà els   
 treballs d'arranjament  de l’espai on es troben ubi cats els  
  contenidors de deixalles a la Cra. de Batet  

 Contractació  Contractar amb Alfons Alier Laplana  el subministra ment de  
  separadors de carril bici de goma natural  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Mecánica Industrial de Olo t SL  
 els  treballs de manteniment de la lona del pati de   
 l'edifici Hospici any 2007 , consistents en: muntat ge,  
 desmuntatge, neteja lona, desmuntatge catenària per  fixar  
 cintes noves i adreçar tubs verticals, canviar cint es  
 tensores, retensatge de les cintes  i la lona per c auses de  
  climatologia adversa  

 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment ober t, les  
 obres del projecte de reforç  amb acabats cel ras i   
 climatització planta pis, de l’edifici Torre Castan ys.  

 Compres  Adquirir de JP Euroser SL, vestuari d'estiu, amb de stí a la  
  Policia Municipal.  

 Compres  Adquirir de Dextron SA armilles antibales amb destí  a la  
 Policia Municipal  

 Compres  Adquirir de la casa Juegos Kompan SA jocs infantils  per tal  
  d'instal·lar-los a diferents parcs de la Ciutat  

 Contractació  Contractar amb F.X. Bulbena Moreu els treballs de d isseny i  
  els treballs de  subministrament i instal.lació  d e divers  
  mobiliari per a l'ordenació de l'espai de recepció  de l  
 'IMPC, assessorament i seguiment de l’obra.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 de Bassegoda Construcci ons SL  
 corresponent a les obres de rehabilitació interior  
 habitatge blocs Casadellà  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació núm. 1 de  
 Bassegoda Construccions SL al Banc de Bilbao Vizcay a  
 Argentaria  



 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Direcció General de Medi Natural, amb de stinació  
  a projectes de prevenció de residus municipals i p er a  
 l'ambientalització de les festes populars -gots rec iclables  
  Festes del Tura-  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Sant Miquel  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV i propietaris Ba tet  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic  a l’AAVV El Cassés  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Bonavista  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV i Comerciants Nu cli Antic  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Barri la Caixa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Benavent  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Desemparats  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV del Xiprer i les  Planotes  

 Intervenció  Concedir un ajut  econòmic a l’AAVV Sant Roc  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Montolivet  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Les Fonts  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV i Comerciants Sa nt Ferriol  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Barri de Pequín  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Sant Francesc  

 Intervenció  Concedir un ajut  econòmic a l’AAVV de St.Cristòfor  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AAVV Eixample Popular  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  
 que correspon de l’expedient núm. 07005034 a l’expe dient  
 núm. 07005045 (ambós inclosos),  

 Ingressos  Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a in gressar  
 pel subministrament d’aigua potable 4t trimestre 20 06  

 Personal  Aprovar les bases i la convocatòria del concurs opo sició,  
 en torn lliure, mitjançant contracte laboral indefi nit,  
 d’una plaça de Tècnic Mitjà, d’administració especi al  
 (Arxiu d’imatges), grup B,  vacant a la plantilla d e  
 personal d’aquesta Corporació.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment  el Projecte bàsic i executiu d e  
 construcció de l’Arxiu Comarcal i un equipament mun icipal a  
  Olot, redactat per Joan  Rodon Arquitectes  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el conveni subscrit en data 13. 03.07,  
 per a la normalització de finques, cessió de vials i  
 urbanització del carrer santa Sabina, en el tram co mprés  
 entre el carrer Rampí i carrer Verge de Núria.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de piscina en  
 habitatge unifamiliar al carrer Hortènsies, 4  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'habitatge unif amiliar  
 aparellat (construcció de soterrani) al carrer Garb ell, 7  

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc d'edifici al carr er  
 Panyó, 4  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i addició de dues plantes  
 pis en habitatge unifamiliar a la carretera de la C anya, 68  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per des tinar-lo  
  a centre d'estètica a l'avinguda Sant Jordi, 156  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de dos habitat ges  
 unifamiliars aparellats ( 2a fase habitatge n.69) s ituat al  
  carrer Volcà Puig de Mar, 69  



 Llicència  Concedir llicència per a construcció habitatge unif amiliar  
 aïllat al carrer Garbí, 26  

 Llicència  Concedir llicència per a renovació llicència per l' enderroc  
  i construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al  passeig  
  Desemparats, 77  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d el  
 sector 13 de La Canya redactat per Vayreda arquitec tes.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d e  
 l’avinguda de Cuba redactat pels serveis tècnics  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte de rehabilitació i reforç del p aviment  
 del camí d’accés al Volcà Montsacopa, redactat pels  serveis  
  tècnics municipals.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un bar al carrer Lleida, 18  

 IME /  Sol·licitar una subvenció a la Diputació Provincial  de  
 Girona dins el programa "Subvencions per al finança ment de  
 despeses de funcionament i manteniment dels centres  docents  
  d'educació especial de les comarques gironines"  

 Joventut /  Sol·licitar una subvenció a la Diputació Provincial  de  
 Girona, dins el programa "Subvencions als ens local s per  
 cobrir despeses en matèria esportiva", per al proje cte  
 "Programes de promoció esportiva en edat escolar 20 07"  

 Joventut /  Sol·licitar una subvenció a la Diputació Provincial  de  
 Girona, dins el programa "Subvencions als ens local s per a  
 despeses d'obres en immobles esportius de competènc ia  
 municipal", per al projecte "Adequació Pavelló Fira l per a  
 la pràctica del patinatge artístic"  

 Benestar Social  Sol·licitar la formalització  del Conveni amb el  
 Departament de Governació i Administracions Públiqu es en  
 l’àmbit de la lluita contra l’exclusió social.  

 Contractació  Urgència. Adjudicar a l’empresa Montolivet Instal·l acions  
 SL l’obra  del PUOSC 2007 núm. 567/2007 "Acabats de   
 l’edifici annex a l’Ajuntament: ampliació de les  
 dependències municipals"  

 Compres  Urgència. Adquirir de  la casa Juegos Kompan SA un joc  
 infantil amb destí als parcs infantils de la Ciutat  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar definitivament el Projecte d’urba nització  
  del Polígon d’actuació 15.05 Passeig de Sant Roc r edactat  
 per Enginyeria Obrador SL.  

 Cultura / ICCO  Urgència. Sol·licitar una subvenció a la Diputació  
 Provincial de Girona, Servei de Monuments, dins el programa  
  "Subvencions per a la restauració i conservació d' immobles  
  d'interés patrimonial" per al projecte "Obra de  
 conservació i millora Torre Castanys"  


