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 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar a l’empresa Construccions J.Pallàs SL les  obres  
 del projecte de reforç amb acabats de cel ras i  
 climatització planta pis de l'edifici Torre Castany s  

 Contractació  Contractar amb Electromecànica Soler la liquidació dels  
 treballs relatius a la reparació i postes en funcio nament  
 del sistema de climatització de l'edifici de  Can J oanetes  
  i de la Policia Municipal  

 Contractació  Ampliar el servei de neteja del bloc B,  que aquest   
 Ajuntament té contractat amb l’empresa Neteges la B ruixa  
 SL, tot augmentat en dues (2) hores a la setmana el  servei  
 de neteja de l'Escola Oficial d'Idiomes  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Josep Vilanova SA els  trebal ls  
 relatius a urbanització del  projecte de 'pavimenta ció de  
 l'accés rodat i de dotació de serveis als mòduls  
 provisionals del CEIP del Morrot'  

 Contractació  Contractar amb Sorea sociedad regional de abastecim iento de  
  aguas, SA els treballs relatius a la connexió de l a  xarxa  
  d'aigua corresponent a les obres del projecte:  
 pavimentació de l'accés rodat i de dotació de serve is als  
 mòduls del CEIP del Morrot, redactat pels Serveis T ècnics  
 Municipals.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Grues Padrosa  els  trebal ls de  
 transport de dos cotxes de ferrocarril de 3a classe  núm. 8  
 i 11 del 'Tren d'Olot' des de la població 'Hoyo de  
 Manzanares a Olot'  així com la  càrrega i descàrre ga.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Tecnologías de la Documen tación  
 els treballs de digitalització del fons del fotògra f Esteve  
  Morer Toronell  de l’Arxiu d’Imatges d’Olot.  

Contractació  Adjudicar a l’empresa  Tecnologías   de la Documentación els 
treballs de  digitalització de l'àlbum de records d 'excursió de 
Josep M. Dou Camps, que forma part del fons de l’Ar xiu d’Imatges 
d’Olot.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Construccions Pallàs SL correspo nent a  
 les reformes plantes soterrani edifici Policia muni cipal   
 - de liquidació de Construccions Tubert SL correspo nent a  
 les obres de millora i manteniment piscines municip als  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació Pro vincial  
 de Girona, Cultura, amb destinació a cicle de conce rts de  
 música de cobla 2007  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Associació d'idees esti l  
 literari lliure  

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

 Via Pública  Convertir el carrer Pere IV en carrer d’un sol sent it de  
 circulació. Caldrà col.locar un disc de prohibit gi rar a  
 l’esquerra a l’Av. Sant Joan i un disc de direcció  
 prohibida a l’entrada del carrer Pere IV visible pe ls  
 vehicles que circulen per l’Av. Sant Joan.  

 Urbanisme  Aprovar la Memòria valorada adaptació planta 1r pis   
 (parcial) edifici existent per a centre de salut me ntal  
 infantil i juvenil de la Garrotxa, redactada pels s erveis  
 tècnics municipals  



 Urbanisme  Sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció de  
 concessió directe per al finançament per a l’adquis ició de  
 dues finques de la parcel·la cadastral núm. 53 del polígon  
 25 de rústica situades en sòl no urbanitzable a la zona de  
 Bosc de Tosca-Sant Roc, i amb la finalitat de desti nar-les  
 a la seva funció connectora d’acord amb la Diagnosi   
 d’espais connectors de la Diputació de Girona.  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació d'edifici entre mitgeres  
  per a dos habitatges situada al carrer Bruc, 9  

 Llicència  Concedir renovació llicència d'obres per a la const rucció  
 d'un edifici plurifamiliar aïllat d'11 habitatges i   
 aparcaments al carrer Rebaixinc, 26  

 Llicència  Concedir modificació llicència de construcció d'edi fici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 13 habitatges i apa rcaments  
  situat al carrer Bisbe Serra, 47  

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a construcció  de  
 porxo en habitatge unifamiliar situat al carrer Est adi, 64  

 Llicència  Atorgar llicència ambiental (Annex II.2) per a l'am pliació  
 del centre docent ubicat al carrer Alforja, 2-4 d’O lot.  

 Llicència   Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a  
 l'obertura d'un taller d'electricitat i oficina de promoció  
  de serveis relatius a la propietat immobiliària al  carrer  
 la Fàbrega, 6  

 Llicència  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'obertura d'un taller de manipulació, confecció i acabats  
 de pell al carrer Mestre Vives, 44.  


