
 Data  31/01/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Construccions J.Pallàs SL els  
 treballs de manteniment de la coberta del CEIP Mala grida  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Construccions J.Pallàs SL  els  
 treballs de reparació de la cornisa de la coberta d e  
 l'edifici de l'Escola d'Art (Claustres del Carme)  

 Contractació  Aprovació plec de condicions que regirà el concurs per a  
 l'adjudicació de la renovació de la senyalització u rbana  
 d'orientació, fase 1: viabilitat urbana.  

 Contractació  Augmentar en un 2,7% i amb  efectes del dia 1/01/07  el preu  
  del contracte subscrit amb l’empresa Catalunya Net a SL   
 per a la prestació del servei de neteja dels locals  i  
 edificis municipals inclosos en el bloc A.  

 Contractació  Augmentar en un 2,7% i amb  efectes del dia 1/01/07  el preu  
  del contracte subscrit amb l’empresa Catalunya Net a SL   
 per a la prestació del servei de neteja dels locals  i  
 edificis municipals inclosos en el bloc C.  

 Contractació  Augmentar en un 2,7% i amb  efectes del dia 1 de ge ner de  
 2007 el preu del contracte subscrit amb l’empresa  
 Llimpiolot SC  per a la prestació del servei de net eja dels  
  locals i edificis municipals inclosos en el bloc  D.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Departament d'Educació, amb destinació a   
 EDU/355/2006 -EDU 355 famílies llar d'infants  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya,Departament d'Interior, amb destinació a  
 Subvencions per a ens locals per a l'adquisició  
 d'equipaments per a la creació d'infraestructures b àsiques  
 de protecció civil -Subvenció Generalitat 2006  

 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  

 Ingressos  Aprovar el padró de l’Impost de vehicles de tracció   
 mecànica exercici 2007  

 Ingressos  Aprovar el padró del mercat del dilluns  exercici 2 007  

 Ingressos  Aprovar el padró d’exaccions diverses  exercici 200 7 

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes  
 addicionals de la taxa per prestació del servei de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus exe rcici 2006  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes de 1r i  
 2n trimestre de la taxa per prestació del servei de   
 recollida i tractament d’escombraries i residus exe rcici 2006  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d’IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d’IBI  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
  d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
  d'empreses que han cessat en les seves activitats  



 Promoció  Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es  
 trobin situats en l’àrea d’influència del mercat, e l dia  
 1/05/07, amb motiu del mercat de marxants que es ce lebra en  
  el marc de la tradicional Fira del 1r de Maig  

 Promoció  Substituir a la ciutat d’Olot un dels dies festius  
 d’obertura autoritzats per a l’any 2007, per un del s dos  
 dies de festa local. El dia substituït serà el 15/0 8/07 i  
 es substituirà pel dia 10/09/07, dia de festa local .  

 Urbanisme  Estimar el recurs de reposició contra l’acord de la  Junta de  
  Govern Local del dia 18/10/06, de denegació de la  
 llicència per a construcció d’edifici plurifamiliar  per a  
 48 habitatges i aparcaments al carrer Abat Racimir 49.  

 Urbanisme  Desestimar els recursos de reposició interposats co ntra  
 l´aprovació definitiva de la delimitació del polígo n  
 d'expropiació Mas la Cuera  

 Urbanisme  Aprovar el document de concreció de l'ordenació vol umètrica  
  de les illes incloses en el polígon d'actuació 03. 03  
 Montsacopa.  

 Urbanisme  Donar compte de l’acta de cessió de vials i zones v erdes a  
 l’àmbit del Polígon d’actuació 03.02 Volcà Garrinad a,  
 signat en data 21/12/06  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció habitatge unif amiliar  
 aïllat del carrer Llevant, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma edifici plurifamil iar per  
 a 2 habitatges planta 1a situada a la plaça Clarà, 4, 1r  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de cons trucció  
 de 10 habitatges unifamiliars entremitgeres al carr er Bruc,  
  30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 i 48  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un establiment de venda al detall de p roductes  
  d’alimentació al carrer Santa Magdalena, 12 d'Olot .  

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal (Annex III) per a l'obe rtura  
 d’un centre de psicologia, logopèdia i educació al passeig  
 d'en Blay, 9, 1r 1a.  

 IME /  Sol·licitar subvenció a la Generalitat de Catalunya ,  
 Presidència, dins el programa "Desenvolupar project es de  
 formació en tecnologies de la informació i la comun icació  
 orientades a fomentar l'accés a la Societat del Con eixement  
  a Catalunya"  

 IME /  Sol·licitar subvenció a la Generalitat de Catalunya ,  
 Departament d'Educació, dins el programa: "Addenda al  
 conveni entre el Departament d'Educació i Universit ats de  
 la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Olot p er al  
 finançament de l'Escola de Música Municipal"  

 IME /  Sol·licitar subvenció a la Generalitat de Catalunya ,  
 Departament d'Educació, dins el programa: "Addenda al  
 conveni de col·laboració entre el Departament d'Edu cació i  
 Universitats i l'Ajuntament d'Olot per al Pla Educa tiu  
 d'Entorn"  

 Benestar Social  Aprovar el conveni entre les residències geriàtriqu es  
 (Montsacopa, Santa Maria del Tura, Edat-3, Edat-3 B esalú,  
 Hospital Sant Jaume, La Caritat, Torreblanca, Edifi ci Parc  
 Nou, La Tardor, Centre de dia de Sant Feliu), l’Aju ntament  
 d’Olot, i l’entitat Creu Roja la Garrotxa; en matèr ia de  
 col·laboració de voluntariat social.  


