
 Data  23/05/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb la societat Px, SA l’arrendament  de l pis  
 1er-1a-dreta del carrer Castellà Llovera, núm. 1;  per a  
 destinar-lo a la prestació de serveis socials  com a seu de  
  la 'Xarxa de Salut Mental'.  

 Contractació  Aprovar l’acord marc entre les entitats: Unió Espor tiva  
 Olot; Club Escola Pia Olot Esports; AMPA Escola Pia ;  
 Fundació Privada Joan Agustí Reixach i l’Ajuntament  d’Olot  
 ; per a la cessió del camp de futbol municipal situ at a  
 l’avinguda Europa i per a la instal·lació de gespa  
 artificial.  

 Contractació  Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració subsc rit  
 entre aquest Ajuntament i el Departament d’Innovaci ó,  
 Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalun ya, per  
 a activitats de formació en turisme rural i ecoturi smo, el  
 qual fou aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió cel ebrada  
 el dia 26 d’abril de 2007.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, fins el 28/06/08, l a  
 concessió administrativa d’ús privatiu de la via pú blica  
 per a la instal·lació d’un quiosc de llamins al Pas seig de  
 Blay, a nom de P. Alcaraz Sirvent.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses.  

 Contractació  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Construccions Pallàs SL correspo nent als  
  treballs realitzats al CEIP Sant Roc.  
 - de liquidació de Construccions Pallàs SL correspo nent a  
 les obres de reparació cornisa Escola d’Art  
 - n.1 de Construccions Tubert SL corresponent a les  obres  
 de millora i manteniment piscina municipal   
 - n.1 de Serralleria Deri SL corresponent a les obr es de  
 substitució lluernari caixa escala edifici Can Trin cheria   

 - de liquidació d’Instal·lacions Viñeta SL correspo nent als 
treballs de llauneria maquinària climatització Can Trincheria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de  
 Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres   
 realitzades a l’espai jove Núria a la Caixa de Giro na  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de  
 Construccions Tubert SL corresponent a les obres de  millora  
  piscina municipal al Banc de Bilbao Vizcaya Argent aria  

 Intervenció   Concedir un ajut econòmic a Comunitat de propietar is  
 avinguda Santa Coloma 20-24  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de veïns d e Benavent  

 Via Pública  Autoritzar a F. Comas Pujol, a instal·lar una terra ssa amb  
 taules i cadires a la via pública durant l'estiu (d e  
 l’1/06/07 al 31/10/07) al Passatge del Tura.  

 Urbanisme  Adquisició de dues finques a Sant Roc.  

 Urbanisme  Aprovar el conveni  sobre execució de la sentència  
 recaiguda en el recurs 574/1994, sobre concessió de   
 llicència d’obres per a la construcció d’una vivend a  

unifamiliar aïllada en la finca situada al número 2 3 del carrer   
Volcà Montcal  

 Urbanisme  Aprovar l’ ocupació directa dels sòls qualificats  
 d’equipament escolar al Pla Parcial del Morrot  

 Urbanisme  Aprovar inicialment Annex al conveni urbanístic de  
 16-03-2007 en relació a cessió de sòl al carrer Bis be  
 Lorenzana, 22, Estació d'Autobusos  

 Urbanisme  Aprovació acta prèvia d’ocupació dels Terrenys del sistema  



 de comunicacions viàries (ampliació Estació d’Autob usos).  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el conveni de permuta entre el terreny  
 inclòs al Pla Parcial de Batet, propietat de l’Ajun tament i  
  una finca situada al C. Sant Pere Màrtir, número 4  d’Olot  

 Urbanisme  Incoar expedient de venda directa de parcel·la sobr era a  
 l'antic dipòsit d'aigua de Bonavista.  

 Urbanisme  Sol.licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa un a jut dins  
  el Pla d’ajuts econòmics Xarxa 21, per a finançar part del  
  projecte de substitució de lluernari de la caixa d ’escala  
 de l’edifici de Can Trinxeria al C/ Sant Exteve, 29 .  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per ser vei de  
 plats cuinats al carrer Major, 25, B  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma parcial de coberta  i  
 baixants al carrer Major, 20  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de dos habitat ges  
 unifamiliars entremitgeres al passeig de Sant Roc, 30A i 30B  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació projecte de re forma de  
  nau industrial situada al carrer Ramon Martí Alsin a, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge  
 situat en planta baixa al carrer Estires, 14  

 Llicència  Concedir llicència per a obres d'adequació de local  per a  
 restaurant al passeig de Barcelona, 7, B  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar  
 entremitgeres de 4 habitatges, 1 local i aparcament  de 5  
 places al carrer Panyó, 4  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'una acadèmia d'idiomes al carrer Xavie r de  
 Bolós, 1, B, d'Olot  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un comerç d'objectes de regal i produc tes per  
 a la llar a l'avinguda Reis Catòlics, 6, xamfrà car rer  
 Bolòs d’Olot  

 IME /  Aprovar el conveni entre el Departament d'Educació de la  
 Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d’Olot per a la  
 creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització.  

 Contractació  Augmentar en un 2,4%  i amb efectes del dia 1/05/07  el preu  
  de l’arrendament  de part de les instal·lacions de  la  
 piscifactoria del Molí de les de Les Fonts  


