
 Data  18/10/2006  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Sorea sociedad regional de  
 abastecimiento de aguas SA, SOREA  els  treballs ex ecució  
 de les  obres del Pla d'Hidrants 2005-2006, consist ent en  
 la implantació d'un hidrant a cadascún dels següent s  
 emplaçaments: passeig de Blay, pont de Santa Magdal ena,  
 avinguda Mèxic-avinguda Hondures, escola Bisaroques , escola  
  Malagrida  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Construccions J.Pallàs SL  el s  
 treballs d’impermeabilització del soterrani del loc al  
 social del barri de Sant Miquel, d’acord amb la mem òria  
 valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals  

 Contractació  Iniciar el procés per donar una sortida a les bicic letes  
 que es troben abandonades al dipòsit municipal de v ehicles.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 d’Aluminis i Serralleri a Deri  
 SL corresponent a les obres de reforma porta sortid a  
 emergència edifici Hospici  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya  
  amb destinació a MAH/126/2006, de 16 març, per la qual  
 s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al  
 finançament d'actuacions en els espais naturals pro tegits  
 de Catalunya - horts de Sant Roc.  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Associació de veïns bar ri de  
 Pequin  

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

 Recaptació  Aprovació nous càrrecs al servei de Recaptació del Consell  
 Comarcal de la Garrotxa, deutes tributaris i no tri butaris,  
  de deutors a la Hisenda municipal amb domicili a l a comarca  

 Via Pública  Suprimir cinc aparcaments de ciclomotors i sbustitu ir-los  
 per un de minusvàlid a l'avinguda Anselm Clavé.  

 Via Pública  Autoritzar a UTE Bassegoda Construccions J. Pallàs per  
 tallar l’accés als vehicles al primer tram del c. S ant  
 Miquel, mantenint l’accés als vianants  

 Urbanisme  Satisfer a la Junta de Compensació del Pla parcial Pla de  
 Dalt-Rebaixinc la quantitat corresponent a la  repe rcussió  
 de la segona quota d’urbanització del Pla parcial  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte de reforma dels serveis públics  del  
 Pavelló d’esports  

 Urbanisme  Aprovar el conveni entre el Departament de Medi Amb ient i  
 Habitatge  Adigsa i l’Ajuntament d’Olot relatiu a  
 actuacions de rehabilitació d’especial interès i am b  
 caràcter excepcional (Edifici Parc Nou).  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'edifici entre mitgeres  
  per a 8 habitatges, situat al carrer Rocabruna, 28  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de garatge a  
 l'avinguda Sant Jordi, 217  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació d'habitatge  
 unifamiliar aïllat a l'avinguda Aragó, 8  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar amb local comercial al carrer Vern, 26  



 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a construcció  edifici  
  plurifamiliar per a 48 habitatges i aparcaments al  carrer  
 Abat Racimir, 49  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d e la  
 Roda de les Fonts. Tram entre la carretera de Santa  Pau i  
 l’avinguda Verge de Montserrat redactat pels servei s  
 tècnics municipals.  

 Joventut /  Donar suport a la iniciativa presentada per "Catalu nya i  
 voltants en bicicleta" i demanar al Consell Comarca l de la  
 Garrotxa i a la Secretaria General de l’Esport que també hi  
  donin el seu suport.  

 Alcaldia  Urgència. Designar a Lluís Sacrest Villegas i Anton i Bach  
 Plaza, representants titulars de l’Ajuntament d’Olo t al  
 Consell Rector del Consorci del Govern Territorial de la  
 Salut de la Garrotxa i a  Joan Albesa Poncet i Fina  Soler  
 Buch, com a representants suplents.  

 Ingressos  Urgència. Aprovar el model financer del contracte d e  
 subministrament d’aigua per a l’exercici 2007 que p ren de  
 referència un IPC del 3,9% (IPC interanual d’agost de 2005  
 a agost de 2006). L’interès proposat pel finançamen t és del  
  3,6% (a corregir un cop es conegui el tipus de ref erència  
 real a 31 de desembre).  


