
 Data  24/01/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Augmentar en un 2,7% i amb efectes del dia 1/01/07,  el preu  
  de la cessió d’un terreny de 172,80 m2 situat a la  zona de  
  Masbernat, destinat a la instal·lació d’un centre  

 Contractació  Augmentar en un 2,7% i amb efectes del dia 1/01/07 el preu  
 de l'autorització per a la instal·lació d'una  
 antena-repetidor de comunicacions radiofòniques de la  
 Policia Municipal  

 Contractació  Augmentar en un 2,7% i amb efectes del dia 4 de gen er de  
 2007, el preu de l'arrendament d'una superíficie a la zona  
 del Carme amb destí a aparcament de vehicles  

 Contractació  Augmentar en un 2,7% i amb efectes del dia 1/01/07 el preu  
 de l'arrendament del local situat a la planta baixa  de la  
 casa núm. 15 del carrer Bisbe Lorenzana, destinat a  seu de  
 l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat  

 Contractació  Augmentar en un 2,7% i amb efectes del dia 1/01/07 el preu  
 del lloguer per a l’ocupació d’un camí d’accés per a  
 vianants a Sant Francesc  

 Contractació  Augmentar en un 2,7% i amb efectes del dia 1/01/07 el preu  
 de l'arrendament del l local  situat a la planta ba ixa de  
 l'avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-22 i   
 destinat a la seva utilització com a dependències ( IME i PTT)  

 Contractació  Fixar el cànon anual corresponent a l'any 2007, a s atisfer  
 pel concessionari de l'explotació del quiosc de 'pr emsa i  
 varis' de la plaça Clarà.  

 Contractació  Fixar el cànon corresponent a l'any 2007 (gener a j uny) a  
 satisfer per la concessionària de l'explotació del quiosc  
 de 'llamins' del Passeig de Blay.  

 Contractació  Fixar el cànon anual corresponent a l'any 2007 de l a  
 concessió de l'explotació d'un quiosc-bar al pont d e les  
 Móres  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/07  
 el contracte subscrit amb l’empresa Bonal Empresa d e  
 serveis elèctrics i electrònics SA, per a la presta ció dels  
  serveis de conservació i manteniment de les instal ·lacions  
  semafòriques de la Ciutat d’Olot.  

 Contractació  Fixar l'import de la concessió per a la utilització  i  
 explotació d'un bar al Casal dels Volcans per a l'a ny 2007.  

 Contractació  Fixar l'import de la concessió per a la utilització  i  
 explotació d'un gimnàs ubicat a la piscina municipa l  
 d'Olot, per a l'any 2007.  

 Contractació  Fixar el preu per a l'any 2007 del cànon addicional  per a  
 la concessió d'ús d'un terreny municipal per a la  
 instal·lació d'una estació de servei i edifici anne x.  

 Contractació  Fixar l'import de la concessió del servei de transp ort  
 públic d'Olot  per a 2007, des de l'1/01/07 al 30/0 5/07  

 Contractació   Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del di a  
 1/01/07 el servei de manteniment, recàrrega i retim brat  
 dels extintors instal·lats als edificis municipals,   
 adjudicat a l’empresa Agbar mantenimiento SA MUSA  

 Contractació  Fixar el preu per a l’any 2007, de la concessió d’ú s d’un  
 equipament municipal ubicat al Parc Local de Sant R oc, per  
 instal·lar-hi un restaurant, adjudicada a l’empresa  Solfa  
 Food SL.  



 Contractació  Fixar el cànon anual per a 2007 de la concessió d’ú s d’un  
 terreny municipal ubicat al carrer Serra de Sant Va lentí  
 xamfrà carrer Bestracà, adjudicada a Ambulàncies Ga rrotxa SL  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació de Bonal empr esa de  
 serveis elèctrics i electrònics SL corresponent a l es obres  
  de millora instal·lacions semafòriques de la ciuta t  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.14383 de  
 Comunicaciones Comarcales SA al Banc de Bilbao Vizc aya  
 Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de certificacions d’Instal ·lacions  
  Montolivet SL a la Caixa Penedès  

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

 Ingressos  Aprovació annex 1/2006 del padró Taxa entrada de ve hicles  
 exercici 2006  

 Ingressos  Donar compte dels preus proposats per Sorea SA pel que fa  
 als tipus d’instal.lació d’escomesa d’aigua potable  i de  
 comptador sobre bateria, a aplicar a partir del mes  de  
 gener de 2007.  

 Ingressos  Assabentat sobre la regularització de tarifes d’aig ua a  
 Sant Miquel Sacot, proposades per Aigües de Catalun ya SA i  
 autoritzades per la Comissió de preus de Catalunya  

 Urbanisme  Donar compte de la interlocutòria 223/2006, del Jut jat  
 contenciós Administratiu 2 de Girona, en relació al  recurs  
 167/2006  

 Llicència  Concedir llicència per a reparació de la coberta de  Can  
 Gratacós, a l'avinguda Paluzie, 8  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres nou loc al  
 comercial, situat al carrer Cendrada, 7 -  Santa Ma gdalena,  
  12  

 Llicència  Concedir llicència per a projecte d'enderroc de 2 e dificis  
 a la Plaça Conill, 2 - Aigua, 4  

 Llicència  Concedir llicència per a edifici plurifamiliar de 6   
 habitatges i 1 local comercial a la plaça Conill, 2  -  
 Aigua, 4  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació local comercial al  
 passeig de Barcelona, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge al car rer  
 Avellaner, 37, 1r  

 Llicència  Concedir llicència per a renovació llicència per la   
 construcció d'edifici plurifamiliar de 24 habitatge s, local  
  i aparcaments a la carretera la Canya, 53 - 57  

 Llicència  Concedir llicència per a renovació llicència per la   
 construcció de 5 habitatges unifamiliars en filera al  
 carrer Bruc, 20-22-24-26-28  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació de centre docent  i  
 construcció de pavelló poliesportiu a la carretera de  
 Riudaura, 96-110  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació i nou edifici d' Estació 
d'Autobusos i aparcament al carrer Secretari Daunis , 25  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte d’ordenació provisional al l’en torn de  
 l’Estació d’Autobusos, redactat pels serveis tècnic s  
 municipals.  


