
 Data  17/01/2007  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Llocs públics  Autoritzar a M. Gàzquez per ser titular d'una parad a al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’ Olot, de stinada  
 a confeccions, amb efectes econòmics i administrati us al  
 dia 01/01/07  

 Llocs públics  Autoritzar a M.A. Fernandez  per a ser titular d’ u na  
 parada al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d ’ Olot,  
 destinada a la venda d’articles de Perfumeria i dro gueria,  
 amb efectes econòmics i administratius al dia 01/01 /07,  
 acordat en la reunió de comissió de mercats.  

 Contractació  Procedir a la venda a l’empresa Inter-Car Bas SL  d els  
 vehicles i ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit  
 municipal els quals tenen condició de residu sòlid  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Construccions Tubert SL  les   obres  
 del projecte de reforma dels serveis higiènics del pavelló  
 municipal d'esports 1  

 Contractació  Aprovar el conveni entre  Ajuntament d’Olot i EI.AD AD- 
 L’Encant SLU per a l’execució del projecte taller v erd  
 d’ocupació per a la recuperació d’espais naturals p rotegits.  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Músics i  
 Intèrprets d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic als Amics de St. Antoni  
 Cavallistes de la Garrotxa  

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

 Ingressos  Aprovació de les bases per a la sol·licitud de la  
 bonificació de l'IBI per a famílies nombroses, exer cici 2007  

 Governació  Ampliació horaris de tancament dels establiments pú blics  
 d'hostaleria, d'exhibició, d'espectacles i de final ització  
 de festes i revetlles populars durant l'any 2007.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el conveni d´opció de compra de  l´antic  
  dipòsit de gas propà del Barri de Benavent  

 Urbanisme  Donar compte de l’aprovació de l’acta de segregació  de  
 cessió de finca destinada a vialitat al passeig de Sant Roc  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar en testera de 14 habitatges i aparcam ents a  
 la carretera Vella de la Déun, 8  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació projecte de  
 construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitger es de 15  
  habitatges i aparcaments al carrer Compositor Jose p  
 Vicens, 11 - Compositor Josep Vicens, 13  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació projecte de  
 construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres  
 d'habitatges, locals i aparcaments, amb augment  
 d'habitatges  (de 39 a 41) i reducció de locals (de  3 a 2)  
  a l'avinguda Girona, 5 - Ronda St. Bernat, 2 i 4 -   

 Llicència  Concedir llicència per a adequació d'un local per a mpliació  
  de bar-restaurant a la plaça Major, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de dos edifici s  
 plurifamiliars de 51 habitatges i aparcaments al ca rrer  
 Garrinada, 36, 40, 44, 56, 50  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'una botiga de venda de roba i compleme nts a  
 l'avinguda Reis Catòlics, 14  



 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'obertura d'una indústria de fabricació de product es de  
 matèries plàstiques termoplàstiques al carrer Honor at  
 Vilamanyà, 8  


