
 Data  07/11/2007  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Construccions Tubert SL el s  
 treballs extres de les obres del projecte de reform a dels  
 serveis higiènics del pavelló municipal d'esports 1 ,  
 d'acord amb la justificació de partides presentada per   
 l'arquitecte redactor.  

 Compres  Adquirir de la casa Juegos Kompan SA els  jocs infa ntils,  
 que es detallen a continuació segons:  
 -1 molla 'racer roja' amb destí al parc Mestre Mone r  
 -1 molla 'la moto' amb destí al parc Dels Ocells  
 -1 balancí 'albaros' amb destí al parc Martí Pol  

 Compres  Adquirir de la casa  HPC Iberica SA els  jocs infan tils amb  
  destí a la plaça de Bonavista:  
 - 1 tobogan 'maxi-glis'   
 - 1 balanci 'duo'  

 Compres  Adquirir de  la casa Entorn Urbà SL els  jocs infan tils que  
  es detallen a continuació:  
 -1 tobogan 'l'efefant roig' destí C/Esparraguera   
 -1 palanca 'teva meva' destí C/Esparraguera   
 -1molla 'el mosquit' destí parc Pequín   
 -1 molla 'la granota' destí parc Pequín  

 Compres  Adquirir de la casa  Fundició Dúctil Benito els joc s  
 infantils que es detallen a continuació:  
 -1 tobogan 'libelula' destí parc av. Balears 'la  C aixa'   
 -1 tobogan 'libelula' destí parc Simon   
 -1 molla 'lorito' destí parc Bisaroques  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
  destinació a ajuts en suport als plans locals de J oventut  
 -Pla Local Joventut 2007-  

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

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’enderroc del c arrer  
 Mirador núm. 11.  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per ubi cació  
 d'oficina tècnica situada a l'avinguda Bisaroques, 21, B, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació de tanca de m alla  
 metàl·lica situada al Camp de les Contentes  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de  reforma  
  i ampliació d'edifici, amb augment del nombre d'ha bitatges  
  (de 7 a 8 unitats) situada al carrer Pintor Galwey , 2  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d el  
 sector Oest de Bonavista.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització dels   
 passatges interiors del Polígon 3 del Pla parcial d el  
 sector 3 de Batet, redactat pels serveis tècnics mu nicipals.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a la  
 instal·lació d'un aparcament públic de vehicles al passeig  
 Bisbe Guillamet  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per al  
 teatre ubicat al carrer Clivillers, 7, 1r d'Olot  



 IME /  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, per al foment de la participació en acti vitats  
 extraescolars, dels centres educatius sufragats amb  fons  
 públics; sol·licitar una subvenció.  

 IMPC / Institut  Urgència.-  Vista la convocatòria de subvencions de  la  
 Generalitat de Catalunya, Servei d’Ocupació de Cata lunya,  
 Programa: Treball de barris, presentar a l’esmentad a  
 convocatòria el projecte Treball al barri vell d’Ol ot,  
 convocatòria 2007.  


