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 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar a l’empresa Rubau Tarrés SA les obres de  
 rebliment, amb terres provinents de l'excavació efe ctuada  
 al Passeig Bisbe Guillamet,  de la zona d'aparcamen t i  
 verda del carrers Ramon y Cajal, Josep Pla i Verge de Fàtima  

 Contractació   Adjudicar a l’empresa  Pere Boada Comas SL  els tr eballs  
 relatius a les millores d’accessibilitat a les para des del  
 transport públic urbà d’Olot  

 Contractació  Contractar amb Rúbau Tarrés SA els  treballs   
 complementaris d'adequació de l'aparcament de super fície  
 del parc local de les Fonts, consistents en:  
 -realitzar l’accés i l’ordenació de trànsit del pàr quing de  
  superfície.  
 -soterrar línia telefònica existent.  
 -retirar runa i portar-la a l’abocador  
 -prolongar canonada aigües pluvials.  

 Contractació  Declarar desert el concus per adjudicar el subminis trament,  
  mitjançant rènting, d’un vehicle-grua amb destí a la  
 Policia Municipal, per falta de licitadors.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa TVI Girona SL el subminist rament i  
  instal·lació d'una grua amb destí  al camió de la brigada  
 Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Comunicacions Comarcals SA corresponent a la  
 renovació de la senyalització urbana d'orientació f ase 1   
 - n.2 d’Aluminis i Serralleria Deri SL corresponent  a les  
 obres de substitució lluernari caixa escala edifici  Casa  
 Trincheria  
 - liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent a les  
 obres de construcció d'encaix per a contenidors al carrer  
 Estires    
 - n.1 de Bassegoda Construccions SL corresponent a les  
 obres d'arranjament lavabos homes espai jove Núria    
 - de liquidació de Ramon Canalias Planagumà corresp onent  
 als treballs d’adequació espai ubicació dels conten idors de  
  recollida selectiva de residus a la carretera de B atet    
 - de liquidació de Construccions J.Pallàs SL corres ponent a  
  les reformes puntuals plantes soterrani edifici Po licia  
 Municipal    
 - de liquidació d’Aluminis i Serralleria Deri SL  
 corresponent a les obres de substitució lluernari c aixa  
 escala edifici Casa Trincheria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.14969 de  
 Comunicaciones Comarcales SA corresponent a les obr es de  
 renovació senyalització urbana fase 1a la Caixa d'E stalvis  
 i pensions de Barcelona  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de  
 Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres   
 d’arranjament lavabos homes Espai Jove Núria al Ban c de  
 Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de  
 Construccions Tubert SL corresponent a les obres de  millora  
 piscina municipal al Banc de Bilbao Vizcaya Argenta ria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.S7-886 de Rosell  
 Electrònica SL corresponent a la instal·lació del s istema  
 telecomunicacions a la policia municipal a la Caixa  de Girona  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a La Caritat  



 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona  
 Servei de Monuments, amb destinació a subvencions p er a la  
 restauració i conservació d'immobles d'interés patr imonial  
 - reforma torre Castanys  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Consell Comarcal  de la  
 Garrotxa amb destinació a ajuts als ajuntaments de la  
 comarca pel manteniment de camins rurals -mantenime nt camí  
 rural oratori Sant Sebastià-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona amb  
 destinació a Convocatòria per a la concessió de sub vencions  
 als ajuntaments, consells comarcals i altres ens lo cals de  
 les comarques per a l'execució de projectes sobre n oves  
 tecnologies corresponent a l'any 2007 -Millora i am pliació  
 sistema servidors Ajuntament  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 amb destinació a Subvencions per al finançament de despeses  
 de funcionament i manteniment dels centres docents  
 d'educació especial de les comarques gironines  

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

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'edifici industri al  
 (accés a coberta) situat al carre Amadeu Vives, 22  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de 2 edificis  
 plurifamiliars de 35 habitatges i aparcaments al ca rrer  
 Escarlet, 20-26 / avinguda Sant Jordi, 330 - 336  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar en tester de 6 habitatges i aparcamen ts  
 situat a la carretera Santa Pau, 119  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior de dos ha bitatges  
 situats al carrer Estires, 14  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació habitatge unifam iliar  
 entremitgeres situat al carrer Castanyer, 34  

 Llicència  Concedir llicència per a  instal·lació d'ascensor e n  
 habitatge unifamiliar aïllat situat a la carretera de Santa  
 Pau, 91  

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a construcció   
 d'edifici plurifamiliar en testera de 21 habitatges , 1  
 local i aparcament de 28 places, situada al carrer Pintor Galwey, 3  

 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 posar tanca de pals de fusta i  malla  
 cinegètica, a la finca les Contentes (Batet)  

 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 legalització d'ampliació d'hab itatge  
 unifamiliar i de construcció de piscina,  situada a l Mas Sam  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d el  
 carrer Comtes de Besalú.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte de col·lector de   
 sanejament a l’avinguda Malatosquer-Puig Roig.  

 Cultura / ICCO  Acceptar una obra en concepte de dipòsit, amb destí  al Museu  
 Comarcal de la Garrotxa  


