
 Data  28/11/2007  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitiva ment el  
 concurs  del contracte mixt de redacció de projecte ,  
 direcció i construcció i muntatge d’una escala metà l·lica  
 d’emergència a l’edifici de la residència d’avis Pa rc Nou,  
 a l’empresa Excavacions, Àrids i Enderrocs García, SL 

 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment rest ringit,  
 l’adjudicació de contracte de consultoria i assistè ncia  
 tècnica per a la redacció del Pla Parcial Urbanísti c 'El  
 Serrat'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Grupo MGO, SA els treball s de  
 coordinació de seguretat i salut de les obres  
 d'urbanització de l'espai lliure delimitat pels car rers  
 Ramon y Cajal, Verge de Fàtima, Josep Pla i l'edifi ci del  
 C.A.P. del Passeig de Barcelona  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Grupo MGO, SA els treball s de  
 coordinació de seguretat i salut de les obres  
 d'urbanització del pati interior de l'illa entre el   
 C/Mulleras i C/ Antoni Llopis (pati Hospici-Montsac opa)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Francesc Ventolà Grabolos a, FV  
 Seguretat els treballs de subministrament i instal· lació  
 d'una  alarma de robatori amb destí a l'Escola Tall er (Mas  
 Les Mates)'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Construccions J.Pallàs SL  els  
 treballs de construcció d’una  escala d'emergència de  
 connexió  de la planta segona de l'edifici Hospici amb el   
 Museu Comarcal  de la Garrotxa.  

 Contractació  Aprovar el  conveni de col·laboració entre l'Ajunta ment  
 d'Olot i Càritas Arxiprestal de la Garrotxa per a  
 l'organització d'un curs d'auxiliar de la llar adre çat a  
 dones nouvingudes residents al Barri Vell  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure en tre  
 aquest Ajuntament i el Consell Comarcal de la Garro txa per  
 al finançament de l'Arxiu d'Imatges d'Olot, pel ter mini   
 d’un any amb efectes del dia 9/11/07.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a actuacions en suport de   

l'esport ciutadà corresponents als programa C -Supo rt esport 
ciutadà 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Bàsquet Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Agrupament Escolta Nost ra Dona  
 del Tura  

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

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 Urbanisme  Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Depart ament de  
  Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Cata lunya i  
 l’Ajuntament d’Olot, relatiu a l’oficina d’habitatg e  
 situada en aquest municipi, per a l’any 2008.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de piscina sit uada al  
 carrer Andrea, 13  



 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres d'ade quació  
 de local per a oficina de serveis financers situada  al  
 carrer Valls Nous, 10, B  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar entremitgeres de 12 habitatges i 22 p laces  
 d'aparcament en pati situat al carrer Mestre Toldrà , 7  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització reforma local  en  
 planta baixa per restaurant situat al carrer Roser,  13  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació edifici  
 plurifamiliar per 5 habitatges i 1 local situada al  carrer  
 Verge del Portal, 20  

 Estalvi energètic  Sol·licitar una subvenció al Ministerio de Industri a,  
 Turismo y Comercio, IDAE,per a la substitució d’òpt iques de  
  semàfors amb làmpades incandescents o halògenes pe r  
 òptiques basades en tecnologia LED  

 Recursos Externs  Urgència. Aprovar el Conveni de col·laboració entre  el  
 Ministeri de Foment i l’Ajuntament d’Olot, per al  
 finançament de els obres de Reforma del Teatre Prin cipal  
 d’Olot, en el marc del programa d’actuacions relaci onades  
 amb l’1% Cultural.  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar el Projecte d’enderroc de la finc a número  
  8 del carrer Parra i de la núm. 11 del carrer Alt del Tura.  


