
 Data  18/04/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Pere Boada Comas SL  les  ob res  de  
 construcció d’un encaix per a contenidors al carrer  Estires  

 Contractació  Contractar amb l‘empresa ABS Informàtica SL  el ser vei de  
 manteniment i suport  dels programes informàtics pe r  a la  
 Gestió del Cadastre, per un termini  des del l’1 de  gener  
 al 31 de desembre de 2007  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.6 de Floret SL correspone nt a les  
  obres de condicionament i millora de les infraestr uctures  
 de serveis i paviments al sector de La Caixa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Ratificar els termes del Conveni firmat amb l’empre sa Gas  
 Natural Distribución SDG, SA, en relació  a diverse s  
 qüestions de tipus fiscal, de garanties i de gestió   
 econòmica en general, entre les esmentades empreses  i els  
 Serveis Econòmics d’aquesta Corporació, pel que fa a  
 l’exercici 2007  

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

 Personal  Aprovar la quantitat destinada a la Fundació Escola  Empresa,  
  per les pràctiques realitzades pels alumnes de l’I ES-SEP  
 en aquest Ajuntament durant el mes de març 2007.  

 Via Pública  Pintar aparcaments al c. Tartana, entre el c. Falç i la pl.  
  Pla de Dalt, aconseguint dues bandes d’aparcament,  una en  
 bateria entre els encaixos de la vorera sud i l’alt re en  
 fila a la vorera nord, respectant sempre els guals  
 existents d’entrades de vehicles i les zones d’ubic ació de  
 contenidors. Tot això d’acord a l’informe de l’Àrea   
 d’Infraestructura i Obra Pública del dia 7/03/207 i  als  
 croquis que s’hi adjunten.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·laci ó per  
 compensació bàsica pel de cooperació del Polígon d’ actuació  
  11.02-Cuní, redactat per Vayreda Arquitectes.  

 Urbanisme  Rectificar parcialment l’acord de la Junta de Gover n local  
 del dia 13/12/06, sobre expropiació dels béns immob les  
 situats al número 18 del carrer de la Llosa  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació edifici  
 plurifamiliar per  3 habitatges usats i 1 local PB situat  
 al carrer Lliberada Ferrarons, 5  

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc d'edificis a l'av inguda  
 Bolívia, 13 -  15  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de refo rma  
 local situat al carrer Francesc Montsalvatge, 37, B  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de local situat a la plaça  
  Rosella, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'edifici unifam iliar  
 entre mitgeres amb augment del nombre d'habitatges (d'1 a  
 2)   situat al carrer Sant Feliu, 11  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte de col·lector de sa nejament  
  a l’avinguda Malatosquer-Puig Roig, redactat pels serveis  
 tècnics municipals.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'una residència de disminuïts a la carr etera de  
  Riudaura núm. 71.  



 Medi Ambient /  Modificació de la llicència ambientalL (Annex II.1)  per a  
 l'exercici d'una activitat d'indústria d'embotits i   
 conserves al carrer Mestre Turina, núm.39-41 d’Olot .  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'adequació d'una activitat de magatzem de majorist a  
 d'alimentació al carrer Mestre Falla núm. 60 d’Olot .  

 Medi Ambient /  Ampliació de la llicència municipal d'obertura ator gada per  
  desenvolupar una activitat de restaurant al carrer  del  
 Roser núm.13, amb activitat de bar-restaurant.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un taller-magatzem de confecció de rob a al  
 carrer Frederic Soler Pitarra, 3, baixos  

 Via Pública  Urgència. Pintar estacionaments per a ciclomotors a  la Ctra.  
  de Riudaura, a l’encaix que hi ha  uns metres més enllà  
 del trencant de la Ronda Xiprer. Aquest espai ha d’ estar  
 senyalitzat verticalment amb el corresponent disc  
 d’aparcament per a ciclomotors i amb un rètol que d igui "de  
  dilluns a divendres de 8h a 18h, en el període esc olar".  

 Arxiu  Urgència. Vista la convocatòria de subvencions de l a   
 Generalitat de Catalunya, Direcció General del Patr imoni  
 Cultural; programa de "Concessió de subvencions als  arxius  
 de Catalunya 2007: instruments de descripció", sol· licitar  
 a l’esmentada convocatoria el projecte 5a fase desc ripció  
 documental de l’àlbum fotogràfic Olot en el transcu rs del  
 temps de Josep M Dou Camps.  

 Arxiu  Urgència. Vista la convocatòria de subvencions de l a  
 Generalitat de Catalunya, Direcció General del Patr imoni  
 Cultural; programa de "Concessió de subvencions als  arxius  
 de Catalunya 2007: restauració i conservació docume ntal",  
 presentar a l’esmentada convocatòria el projecte  
 Digitalització de l’àlbum fotogràfic Records d’excu rsió de  
 Josep M Dou Camps  


