
 Data  09/05/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Luis Batalla SAU (Lubasa)  l es obres  
 del projecte  de construcció de l'edifici i de la  
 urbanització de la Llar d'Infants Les Fonts d'acord  amb el  
 projecte redactat per M.Barba i E.Montané  

 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment ober t, el   
 contracte mixt de redacció de projecte, direcció i execució  
 de les obres d'enderroc de tres finques al Nucli An tic  
 d'Olot, situades al carrer Verge del Portal, núm. 2 4 B, 26  
 i 28.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Josep Vilanova SA les obr es de  
 reforç de 1200 m2 de paviment asfàltic al Camí de l es Feixes.  

 Contractació  Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern L ocal en  
 sessió celebrada el dia 4.04.07 relatiu a la pròrro ga de  

contracte subscrit per a la prestació de serveis d’ arquitecte per 
col·laborar amb l’àrea d’Infraestructures i Obra Pú blica; en el 
sentit que la pròrroga s’estableix per un termini d e sis mesos, amb  

 efectes del dia 1.04.07 fins a 30.09.07  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Excavacions Coll SL els t reballs  
 extres de les obres d'enderroc de la casa núm. 24 d el  
 carrer Roser i de la nau amb façana al carrer  
 Macarnau darrera de la casa núm. 24 del carrer Rose r  

 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment ober t, el  
 subministrament, mitjançant renting, d'un vehicle-g rua amb  
 destí a la Policia Municipal  

 Compres  Adquirir de l’empresa Vintnimedia SL el següent mat erial:  
 cendrers de paperera, cendrers de peu  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Construccions Pallàs SL correspo nent a  
 les obres de condicionament casa n.22 del carrer Ro ser    
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL  
 corresponent a les obres de distribució i climatitz ació  
 aules PTT i dependències IME    
 - n.1 d’Excavacions Coll SL corresponent a les obre s  
 d’enderroc garatges i coberts carretera de les Feix es 41   
 - liquidació de Construccions Tubert SL corresponen t a les  
 obres de reforç forjat lavabos escola d’Art d’Olot    
 - de liquidació de Mobles Soler SL corresponent a l es obres  
  de construcció mòduls per armaris als horts   
 - de liquidació de Montolivet Instal.lacions corres ponent a  
  les obres d’adequació aula de percussió Escola de Música   
 - de liquidació de Jordi Roca Casas corresponent a les  
 obres de substitució portal accés magatzem planta b aixa  
 av.Sant Joan les Abadesses    
 - de liquidació d’Aluminis i Serralleria Deri SL  
 corresponent a les obres de reforma porta emergènci a  
 edifici Hospici    
 - de liquidació d’Aluminis i Serralleria Deri SL  
 corresponent a les obres de reforma porta emergènci a  
 edifici Hospici    
 - de liquidació d’Aluminis i Serralleria Deri SL  

corresponent a les obres d’obertura portes emergènc ia al pavelló 
Firal. 

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació de liqu idació  
 de Construccions Tubert SL corresponent a les obres  de  
 reforç forjat lavabos escola Art d’Olot al Banc de Bilbao  
 Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.14728 de  
 Comunicacions Comarcals SA corresponent al subminis trament  



 de plaques per senyalització urbana  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de certificacions de Monto livet  
 Instal·lacions SL a la Caixa Penedès  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació Provin cial de  
 Girona, amb destinació a subvencions per a obres de l Pla  
 d'inversions en equipaments esportius -sol·licitud  
 subvenció nou Pavelló poliesportiu (PAV3)-  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Motor Antic Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Club Tenis Taula Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’ AA.VV. Barri del Mor rot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Col·lectiu Cinema Inde pendent  
 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 annex 1/2007 de l'Impost de vehicles de t racció  
 mecànica exercici 2007.  

 Ingressos  Aprovació baixes recaptació.  

 Personal  Aprovar la quantitat destinada a la Fundació Escola   
 Empresa, per les pràctiques realitzades pels alumne s de  
 l’IES-SEP La Garrotxa, en aquest Ajuntament  

 Personal  Nomenar Arquitecta Tècnic, funcionari interí, grup B, vinculada al  
 projecte Grans equipaments municipals.  

 Via Pública  Senyalitzar aparcaments per a ciclomotors i bicicle tes al  
 c. Canigó cruïlla amb el c. Cèsar August Torres, ju st a  
 l’espai emporlanat que hi ha al final de les escale s del c.  
 Joan de Cabirol.  

 Cooperació  Concedir subvencions per a l'execució de projectes de  
 cooperació al desenvolupament i projectes de sensib ilització.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment Projecte d’ Expropiació per tax ació  
 conjunta i relació de béns i drets afectats del PA Terrenys  
 de comunicacions viàries al carrer Castellà i Llove ra  
 (Estació d´Autobusos)  

 Urbanisme  Aprovar inicialment l’adquisició directa de l’habit atge  
 porta B del tercer pis de l’immoble situat al núm. 41 del  
 carrer dels Sastres  

 Urbanisme  Adquisició immoble afectat per a espais lliures mit jançant  
 subhasta judicial, al carrer Alt del Tura 15  

 Urbanisme  Adquirir el local comercial situat als baixos de l’ immoble  
 núm. 25 del carrer Proa.  

 Llicència  Concedir renovació llicència d'obres per la constru cció  
 d'un edifici plurifamiliar de 13 habitatges, 3 loca ls i 16  
 aparcaments situada a plaça Clarà, 3  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a construcci ó  
 d'edifici en testera de 9 habitatges i aparcament a  la  
 carretera de la Deu, 90  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a modificaci ó  
 edifici plurifamiliar amb augment del nombre d'habi tatges  
 (de 3 a 4) situat al passeig d'en Blay, 29  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a ampliació  
 d'habitatge unifamiliar en filera situat al carrer Jaén, 11  

 Llicència  Concedir  la llicència sol·licitada per a adequació  de  
 garatge per destinar-lo a cafeteria al carrer Lleid a, 16  

 Llicència  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès  
 per l’arquitecte municipal en relació a la sol·lici tud de  
 llicència d’obres de consolidació de cabana, situad a al Mas  
 Gabatx  



 Urbanisme  Aprovar el Projecte de modificació de tràfic a les cruïlles  
 dels carrer Sant Feliu, amb Cadis, Ribes de Freser i  
 Còrdova, redactat pels serveis tècnics municipals.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'obertura d'un local social i de reunió del carrer   
 Rocabruna, 28-30  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un consultori dental a la plaça Clarà,  3  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un consultori odontòlogic al carrer Se rra  
 Ginesta, 19, 1r, 4a  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'adequació d'una activitat de concessionari de ven da i  
 taller de reparació d'automòbils ubicat a la carret era de  
 les Tries, 96-98  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a  la  
 instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil al volcà  
 Montolivet.  

 Museu Acceptar una donació amb destí al Museu Comarcal de  la  
 Garrotxa.  

 Museu Acceptar una donació, amb destí al Museu Comarcal d e la  
 Garrotxa.   

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, programa: Concurs públic corresponent a l'any  
 2007 per a la concessió de subvencions per a projec tes per  
 a joves que Ajuntaments elaborin en el marc del Pla   
 Nacional de Joventut de Catalunya, sol·licitar una subvenció.  

 Personal  Urgència. Aprovar el Pla de Treball 2007 de l’Agent   
 d’Ocupació i Desenvolupament Local del Projecte Ges tor  
 Estalvi Energètic, en el qual es preveu donar conti nuïtat  
 als diferents Plans d’estalvi energètic en els edif icis  
 municipals que s’han desenvolupat en les anteriors  
 anualitats.  


