
 Data  04/04/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Llocs públics  Procedir a l'alta d'una de les places disponibles d el  
 mercat setmanal del dilluns de la ciutat d’Olot,  d estinada  
  a la venda de planter, amb número de parada nº65  

 Contractació  Adquirir a l’empresa Alfe Renta Catalunya un mòdul  
 prefabricat per a vestuari esportiu, segons el proj ecte  
 tècnic redactat pels serveis tècnics municipals i l a  
 proposta presentada per l’empresa.  

 Contractació  Adquirir a l’empresa Remosa una estació depuradora  
 homologada per a la zona esportiva de Batet (Sector  Can  
 Frontana), segons el projecte tècnic redactat pels serveis  
 tècnics municipals i la proposta presentada per l’e mpresa.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Construccions Esteve Tubert l es obres  
  del projecte de rehabilitació de coberta de la cab anya del  
  Mas Les Mates  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Excavacions Coll SL els t reballs  
 d'enderroc d'uns garatges i coberts a la carretera de les  
 Feixes, núm. 41, d’acord amb el projecte redactat p er  
 l’arquitecte tècnic Jaume Aumatell Colom.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Josep Vilanova SA els tre balls de  
  senyalització horitzontal dels carrer (afectats pe l  
 projecte de conservació de paviments de calçada vie s  
 públiques 2007) següents: Ronda Fuvià, Avinguda de Múrcia,  
 Carrer Volcà Estany, Carrer Esclop, Plaça Illa de P asqua i  
 carrer Mestre Falla.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Josep Vilanova SA  els tr eballs  
 d'adequació i millora del paviment i embornals del carrer  
 Murcia, entre el passeig de Barcelona i l'av. Valen cia  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Aluminis i Serralleria De ri SL  
 els  treballs de subministrament i col·locació d'un a nova  
 porta d'accés principal al CEIP Malagrida  

 Contractació  Prorrogar el contracte subscrit  amb E. Callís Frei xas  
 per la  prestació de serveis d’arquitecte per col·l aborar  
 en l'àrea d'infraestructura i obra pública.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Telefónica de España SA e ls  
 treballs de subministrament  i instal·lació d'una  
 centraleta telefònica amb destí al Museu Comarcal  i  
 l’oficina de Turisme.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Infoself Olot SL el  
 subministrament adquisició de 4 PC's  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació Pro vincial  
 de Girona, amb destinació a la subvenció exclosa de   
 concurrència pública - construcció pavelló de patin atge  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes de 3r. i  
  4t trimestre de l'impost sobre activitats econòmiq ues  
 exercici 2006  

 Personal  Aprovar les Bases reguladores del concurs oposició,  en torn  
  restringit, promoció interna, de tres places  
 d’administratiu/iva d’administració general, grup C ,  
 personal laboral fix, vacants a la plantilla de per sonal  
 d’aquesta Corporació.  

 Personal  Aprovar les Bases reguladores del concurs-oposició,   
 promoció interna, mitjançant contracte laboral inde finit,  
 d’una plaça de tècnic mitjà d’Administració Especia l  
 (Secció d’Urbana), grup B,  vacant a la Plantilla d e  
 Personal d’aquest Ajuntament.  



 Seguretat  Aprovar un conveni de coordinació i col·laboració e n  
 matèria de seguretat pública i policia amb el Depar tament  
 d'Interior, relacions institucionals i participació   
 ciutadana.  

 Participació  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó  
 Provincial de Girona, Àrea de Cultura, programa  
 "Subvencions per a projectes de solidaritat a l'àmb it de  
 les comarques gironines i de cooperació amb els paï sos en  
 vies de desenvolupament", presentar-hi el projecte "Olot de  
  Colors 2007"  

 Urbanisme  Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut per a finançar  
  part del projecte per l’adequació de l’enllumenat públic a  
  la Llei 6/2001 i el decret 82/2005, d’ordenació am biental  
 per a la protecció del medi nocturn (fase any 2007) ,  
 acollint-se a la convocatòria d’ajuts per a la camp anya  
 "Del Pla a l’Acció" per a l’any 2007.  

 Urbanisme  Aprovar el conveni en ordre a l´ocupació temporal p er part  
 de l´Ajuntament d´Olot i el Departament d´Ensenyame nt de la  
  Generalitat de Catalunya dels terrenys necessaris per a  
 unes instal·lacions provisionals de l´Escola del Mo rrot.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la delimitació del polígon  
 d’expropiació per a l’obtenció dels terrenys del si stema de  
  comunicacions viàries a l’Estació d’Autobusos, red actat  
 pels serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte d’obra de conservació i millora  i  
 reforç amb acabats cel ras i climatització planta p is a la  
 Torre Castanys- Parc Nou redactat pels serveis tècn ics  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'edif ici,  
 formació de 6 habitatges i 4 locals al carrer Pinto r  
 Galwey, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de local per desti nar-lo a  
  oficina bancària al carrer Pou del Glaç, 19  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de 2a fase con strucció  
  d'edifici plurifamiliar i 2a fase ampliació edific i amb 2  
 plantes en soterrani al carrer Mulleras, 8  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habi tatge  
 unifamiliar   situat al carrer Dàlies, 19  

 Llicència  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès  
 per l’arquitecte municipal en relació a la sol·lici tud de  
 llicència d’obres situat al Mas Guixera, 1  

 Urbanisme  Renovar i prorrogar el Conveni de col·laboració ent re  
 l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitj ançant  
 la Direcció General d’Habitatge del Departament de Medi  
 Ambient i Habitatge i la Secretaria General de Jove ntut del  
  Departament de la Presidència, l’empresa ADIGSA,  
 l’Ajuntament d’Olot i l’empresa Gestora Urbanística  Olotina  
  SA, per la posada en marxa del Programa de Mediaci ó per al  
  Lloguer Social en el municipi d’Olot, durant el pe ríode  

 Joventut /  Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de la Ga rrotxa  
 per l’elaboració de la guia d’activitats d’estiu pe r a  
 l’any 2007.  

 Urbanisme  Aprovar conveni en ordre a l'ocupació temporal per part de  
 l´Ajuntament d'Olot dels terrenys necessaris per a unes  
 instal·lacions provisionals de la Llar d´Infants de  les  
 Fonts. 
 

 Urbanisme  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consel l  
 Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, rela tiu a la  
  regulació de l’encàrrec de gestió per a la redacci ó del  
 Pla Municipal per l’adequació de la il·luminació ex terior,  
 en el que s’estableixen els vincles de col·laboraci ó  



 necessaris per garantir que l’Ajuntament pugui fer front a  
 les obligacions de redacció del Pla municipal d’ade quació  
 de la il·luminació exterior, de conformitat amb el Decret  
 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglame nt de  
 desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,  
 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a  la pro tecció  
 del medi nocturn.  


