
 Data  25/04/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Tècnica i Gestió Girona SL  els  
 treballs de coordinació de seguretat i salut de les  obres  
 del projecte de conservació de paviment de calçada de les  
 vies públiques 2007  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Tècnica i Gestió Girona S L els  
 treballs de coordinació de seguretat i salut dels t reballs  
 del projecte de 'renovació de la senyalització urba na  
 d'orientació: Fase I (viabilitat urbana).  

 Contractació  Contractar amb els arquitectes, M.Barba Teixidor i  
 E.Montané Balagué els  treballs de direcció d'obra del  
 projecte de la Llar d'Infants Les Fonts (construcci ó de  
 l’edifici i  urbanització)  

 Contractació  Contractar amb l’arquitecte tècnic, Jaume Aumatell Colom  
 els treballs de direcció tècnica, control de qualit at i  
 coordinació de seguretat i salut de les obres del p rojecte  
 de construcció de l’edifici i urbanització de la Ll ar  
 d'Infants Les Fonts .  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Equip Tècnic Santandreu SA  els  
 treballs de redacció del projecte del col·lector de   
 sanejament 'Malatosquer-Puig Roig'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Equip Tècnic Santandreu SA  la  
 realització dels treballs  previs i topografia per a la  
 redacció del projecte del col·lector de sanejament  
 Malatosquer- Puig Roig.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Construccions Tubert SL l es obres  
  de millora i manteniment de la piscina municipal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Rètols Planella els trebal ls  
 d’instal·lació de lones de protecció d’obres, a les  dues  
 façanes de la casa núm. 10 de l’avinguda Onze de Se tembre.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Construcciones J.Pallàs S L els  
 treballs extres de les obres de condicionament míni m de la  
 casa núm. 22 del carrer Roser  

 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment ober t, el  
 contracte mixt de redacció de projecte, direcció i execució  
  de les obres d’enderroc de 5 finques al Nucli Anti c d’Olot  
  , situades al carrer Parra núm. 8,10, 12 i C/ Alt del  
 Tura, núm. 11 i 13.  

 Contractació  Augmentar en un 2,5 %  i amb efectes del dia 1.04.0 7, el  
 preu de l’arrendament del local del carrer Proa, nú m. 9 i  
 11 destinat a serveis municipals de Joventut  

 Contractació  Declarar desert el concurs per adjudicar el contrac te de  
 subministrament, mitjançant rènting, d’un vehicle g rua amb  
 destí a la Policia Municipal.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Miquel Reyes Portas el  
 subministrament  d'una màquina tallagespes, amb des tí al  
 servei de jardiners de la Brigada Municipal  

 Compres  Adquirir de la casa  Comercial Elèctrica Olot SA 18 3  
 lluminàries per tal de dur a terme el programa 'cel  fosc'  
 als carrers: Ronda Fluvià, Estires, Esglaiers, Av. Jaume  
 II, sector Verge de la Guia, Pou del Glaç, Antoni L Lopis, 1  
  er i 2on tram carretera de la Deu i Bisbe Serra  

 Compres  Adquirir de la casa  Electro Stocks SL 15 braços pe r tal de  
  dur a terme el programa 'cel fosc' de diversos car rers de  
 la Ciutat  



 Compres  Adquirir de Comercial Elèctrica Olot SA 53 lluminàr ies per  
 tal de portar a terme el programa 'cel fosc' als  c arrers:  
 Ronda Fluvià, carres: Estires, Esglaiers, 1r i 2on tram Av.  
  Jaume II, sector Verge de la Guia, sector Pou del Glaç,  
 Antoni Llopis, 1 i 2on tram Cra de la Deu i sector Bisbe  
 Serra.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 d’Excavacions Coll SL corresponent a les obre s  
 d’enderroc dos edificis a la plaça Campdenmàs  
 - n.1 d’Excavacions Coll SL corresponent a les obre s  
 d’enderroc tres edificis al carrer Verge del Portal    
 - n.2 de Construccions J.Pallàs SL corresponent a l es obres  
  de condicionament casa n.22 del carrer Roser    
 - de liquidació de Florenci Cos SL corresponent a l es obres  
  d’instal·lació calefacció edifici antiga Casa Cons istorial  
  de Batet    
 - n.2 de Bassegoda Construccions SL corresponent a les  
 obres de rehabilitació interior habitatge blocs Cas adellà  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de Bassegoda Construccions  SL  
 corresponent a les obres de rehabilitació interior  
 habitatge blocs Casadellà al Banc de Bilbao Vizcaya   

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de Mecànica Industrial Olo t SL  
 corresponent als treballs efectuats al Museu Comarc al de la  
  Garrotxa al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Club Futbol Joventut Sa nt Pere  
 Màrtir  

 Ingressos  Aprovació del Padró de l'Impost sobre béns immobles  de  
 naturalesa urbana exercici 2007  

 Ingressos  Aprovació del padró de l'Impost sobre béns immobles  de  
 naturalesa rústica exercici 2007  

 Promoció  Ampliar el nombre de taxis de la ciutat amb una nov a  
 llicència de taxi destinada a un vehicle de nou pla ces,  
 apte per a persones amb mobilitat reduïda.  

 Via Pública  Eliminar tres aparcaments existents a la cruïlla de  l’Av.  
 Pla de Dalt amb la Ctra. de Riudaura.  

 Via Pública  Amb motiu de la nova ubicació del marcat setmanal,  
 col.locar pals barradors de pas a les ubicacions se güents:  
 - c. Bisbe Guillamet cruïlla c. Berga i Boix.  
 - c. Bernat Vilar cruïlla plaça Balmes.  
 - Passeig d’en Blay (tram de baixada cap al Teatre,  davant  
 ferreteria Unió).  
 - c. Bolós cruïlla Passeig Bisbe Guillamet (tram qu e passa  
 per davant l’Ajuntament).  
 - c. Sant Pere Màrtir cruïlla c. Montsalvatge.  
 - c. Montsalvatge cruïlla c. Sant Pere Màrtir.  

 Urbanisme  Aprovació inicial de l’acta d’ocupació directa dels  sòls  
 d’equipament escolar del Pla parcial, equipament es colar El  
  Serrat  

 Urbanisme  Aprovar l’expedient de substitució del sistema d’ac tuació  
 de reparcel·lació en la modalitat de compensació bà sica pel  
  de cooperació en el polígon 10.02 al carrer Esteve  Molas.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment l’adquisició directa de l’immob le  
 situat al número 26 del carrer dels Sastres  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a adequació d'un  
 local per consultori dental situat a la plaça Clarà , 3  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a construcci ó de  
 piscina d'habitatge unifamiliar al carrer Farigola,  41  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a construcci ó altell  
  interior en habitatge unifamiliar situada al carre r les  



 Planes, 7  

 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 d'instal·lació de tanca i portal per a ús  
  de viver de plantes i arbres, situat al Mas Eloi n .1  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d e la  
 Nova plaça de Sant Miquel.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un taller de confecció artesana de rob a de  
 treball i uniformes a l'av. Sant Jordi núm. 166 bai xos  

 Joventut /  Vista la convocatoria de subvencions de la Diputaci ó  
 Provincial de Girona, programa Subvencions per a ob res del  
 Pla d'inversions en equipaments esportius; presenta r a  
 l’esmentada convocatoria el projecte Nou Pavelló d' esports  
 (PAV3)  


