
 Data  06/06/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Compres  Adquirir de Construcciones Meroca SL treballs  
 complementaris del projecte d'ordenació del trànsit   al  
 tram del carrer Sant Feliu entre el carrer Cordova i el  
 carrer Ribes de Freser  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Excavacions Coll SL els tr eballs  
 relatius a la retirada de material d'enderroc i de moviment  
  de terres, dipositats contigus a la tanca Nord del  CEIP  
 Sant Roc  

 Compres  Adquirir de l’empresa Florenci Cos SL els treballs relatius  
  a la legalització de la instal·lació petrolífera d el CEIP  
 Escola Llar  

 Contractació  Aprovar el plec de clàusules administratives partic ulars  
 per adjudicar, mitjançant procediment negociat sens e  
 publicitat, el contracte de subministrament i insta l·lació  
 de mòduls prefabricats, en règim de lloguer, per a la Llar  
 d'Infants de les Fonts.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Señales Girod SL els treba lls de  
 subministrament i col·locació de 85 plaques  inform atives  
 per a  senyalització  de  les parades del TPO  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació de Montolivet   
 Instal·lacions SL corresponent a les obres d’adequa ció aula  
  percussió Escola Municipal de Música  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació Provin cial de  
 Girona, Unitat de Publicacions, amb destinació a  
 Subvencions per Activitats Culturals -Subvencions p er  
 l'edició de butlletins municipals  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Garrotxa Rugby Club  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Centre Excursionista Ol ot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Agrupament Escola Nostr a Dona  
 del Tura  

 Ingressos   Aprovació factures de data presentades per Recapta ció  

 Personal  Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntame nt  
 d’Olot per l’any 2007 incloent la provisió de les p laces  
 següents:  
 - Personal laboral indefinit: 6 Professors/es Escol a  
 Música, Grup B, 3 Professors/es Escola Música, Grup  B, 1  
 Conserge, Grup E  
 - Personal laboral temporal: 4 Educadors/es llar d’ infants, Grup C, 

1 Auxiliar d’Educadora, Grup D  

 Personal  Aprovació de les bases reguladores i convocatòria p er a la  
 provisió de vacants de personal a l'Institut Munici pal  
 d'Educació  

 Via Pública  Convertir el carrer Barretina en via d’un sol senti t de  
 circulació, des del carrer Ferradura al carrer Sema lers, i  
 prohibir l’estacionament al costat dret del carrer.  

 Via Pública  Convertir el carrer Conflent en via d’un sol sentit  de  
 circulació, des de la Ctra. de la la Canya cap al c arrer  
 Vallespir.  

 Urbanisme  Aprovar la Memòria valorada adaptació edifici exist ent per  
 a centre de salut mental, infantil i juvenil de la  
 Garrotxa, redactat pels serveis tècnics municipals.  



 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de dist ribució  
 interior (altell, oficines i servei)  situada al ca rrer  
 Compositor Pep Ventura, 58  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de 3 habitatge s  
 unifamiliars en filera situada al carrer Pinetell 4 7, 49 i  
  51  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació d'habitatge  
 unifamiliar entre mitgeres situada al carrer Freixe , 72  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de dos habitat ges  
 unifamiliars entremitgeres al carrer Molsa, 16  

 Llicència  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'obertura d'un gimnàs al carrer Pou del Glaç, 14, baixos  
 d’Olot  

 Llicència  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'obertura d'un centre de ioga, teràpies i cursos a l carrer  
  Joaquim Vayreda, 13  

 Llicència  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a un  
 local associatiu al carrer Marià Vayreda, 27  

 Contractació  Urgència. Aprovar l’addenda  al conveni de col·labo ració  
 subscrit entre aquest Ajuntament i el Servei d’Ocup ació de  
 Catalunya del Departament de Treball , per al finan çament  
 d’accions complementàries a la Llei 2/2004 de 4 de juny, de  
  millora de barris, àrees urbanes i viles que reque reixen  
 una atenció especial en l’àmbit de les polítiques a ctives  
 d’ocupació.  


