
 Data  18/07/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment ober t,  
 l’adjudicació d’obres d'urbanització nova plaça al barri  
 Sant Miquel i aprovar el plec de condicions  
 economicoadministratives que regiran l’esmentat con curs  

 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment ober t,  
 l’adjudicació de les obres d'urbanització del secto r 3  
 -Verge de Fàtima- del projecte d'urbanització del P olígon  
 d'actuació 15.08 La Granja.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Rubau Tarrés SA les obres d' execució  
   d'un mur de contenció i d'una tela metàl·lica en  
 coronació de la zona compresa entre la parcel·la de  l'ICS i  
  l'espai lliure entre els carres Ramon y Cajal, Ver ge de  
 Fàtima i Josep Pla  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Josep Vilanova SA les obr es  
 d'urbanització de l'aparcament del restaurant l'Arç  (Pla  
 Parcial del sector 3 de Batet, Polígon 1).  

 Contractació  Prorrogar amb  l’empresa Estanys Blaus SL el servei  de  
 manteniment de la llicència software assurance WQL Server  
 estandard per un termini des del 16 de juny de 2007  al 15  
 de juny de 2009  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Estanys Blaus SL la renov ació de  
 la  garantia del servidor HP Compaq DL 360G3, pel t ermini  
 d’un any,  des del 8 de juny de 2007 al 7 de juliol  de 2008  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL  la renov ació de  
 la garantia del dispositiu de còpia autocarregador HP  
 Storage 1/8,  per un termini des del 9 de juny de 2 007 al 8  
  de juny de 2008  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Difespa SL el subministra ment de  
 banderoles impreses  amb motiu de les Festes del Tu ra 2007  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Contractació  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL  
 corresponent a les obres d’Instal·lació elèctrica a ules PTT  
  I IME    
 - núm. 1 de Josep Vilanova SA corresponent a les ob res de  
 pavimentació de l'accés rodat i de dotació de serve is als  
 mòduls provisionals del CEIP del Morrot   
 - núm. 2 de Josep Vilanova SA corresponent a les ob res del  
 projecte d'adequació de la plaça Santa Magdalena  
 - de liquidació de Comunicaciones Comarcales SA  
 corresponent a les obres de renovació de la senyali tzació  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.15024 de  
 Comunicaciones Comarcales SA corresponent a les obr es de  
 renovació senyalització urbana fase 1  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat -Med i  
 Ambient- Barcelona, amb destinació a resolució MAH/ 377/2007  
  convocatòria d'ajuts per a la realització d'actuac ions  
 d'ordenació d'il·luminació exterior -realització  
 d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminac ió  
 exterior any 2  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Voleibol Olot  

 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  



 Cementiri  Acceptar la donació dels drets funeraris de la crip ta  
 situada a la Via Santa Marta número 3 del cementiri   
 municipal, que inclou una peça de Josep Berga i Boa da  

 Via Pública  Aprovar els torns setmanals, tant nocturns com de c ap de  
 setmana i festius, que regiran el servei del taxis a la  
 ciutat d’Olot, i que figuren com a annex a aquesta  
 proposta. Aquests torns s’aplicaran durant el termi ni d’un  
 any, que anirà del mes de juliol de 2007 al mes de juliol de 2008  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a reforma de  coberta  
  i habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgere s al  
 carrer Sant Tomàs, 4  

 Llicència  Concedir llicència sol·licitada per a ampliació de garatge  
 en habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Ge ranis, 114  

 Llicència  Concedir la llicència sol·licitada per a legalitzac ió  
 modificació de projecte per la construcció d'habita tge  
 unifamiliar aïllat al carrer Destral, 9  

 Llicència  Concedir llicència sol·licitada per a ampliació de  
 consultori mèdic i instal·lació d'ascensor en habit atge al  
 carrer Bernat Vilar, 11  

 Llicència  Concedir llicència sol·licitada per a legalització  
 modificacions per a la construcció d'habitatge unif amiliar  
 aïllat al carrer Tascó, 4  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte de pavimentació de  
 l’accés rodat i de dotació de serveis als mòduls  
 provisionals al CEIP del Morrot.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte de construcció de R enovació  
  integral de l’enllumenat públic del sector de Bena vent ,  
 redactat pels serveis tècnics municipals.  

 Cultura / ICCO  Denegar la subvenció demanada per l’Agrupació de  
 Pessebristes d’Olot, amb núm. de registre E20070026 39, de  
 30 de març de 2006, atès que el suport per les acti vitats  
 que demanen ja el reben a través de l’organització de la  
 Mostra de Pessebres.  

 Cultura / ICCO  Denegar la subvenció demanada per l’Agrupació Sarda nista de  
  la Garrotxa, amb núm. de registre E2007001735, de 6 de  
 març de 2007, atès que les activitats sol·licitades  ja es  
 realitzen  a la ciutat a càrrec d’altres entitats  

 Cultura / ICCO  Denegar la subvenció demanada per la Fundació Priva da Cor  
 de Maria d’Olot, amb núm. de registre E2007002640, de data  
 30 de març de 2007, atès que l’ajut demanat ja ha e stat  
 concedit de part de l’Institut Municipal d’Educació  (IME).  

 Cultura / ICCO  Denegar la subvenció demanada per l’Associació Mou- te de  
 promoció i difusió cultural, amb núm. de registre  
 E2007002638, de data 30 de març de 2007, donat que les  
 publicacions no son subjecte de subvenció.  

 Cultura / ICCO  Denegar la subvenció demanada per l’Associació per a la  
 Promoció d’Espectacles de Carrer Pim, pam, pum...fo c, amb  
 núm. de registre 2937, entrat a l’Institut de Cultu ra de la  
  Ciutat d’Olot el dia 15 de març de 2007. L’entitat  demana  
 subvenció per correfocs i espectacles de carrer en general,  
  mentre que aquestes subvencions van destinades a d onar  
 ajuts a activitats concretes i no de forma genèrica .  

 Contractació  Urgència. Contractar amb  l’empresa Esja Pintors SL  els  
 treballs de pintura del Pavelló Firal, segons les s egüents  
 actuacions: polir terra, recollir residus, capa  
 d'imprimació epòxid selladora al terra i  dues cape s de  
 poliuretà brillant ; d’acord amb el projecte redact at pels  
 Serveis Tècnics Municipals.  



 Contractació  Urgència. Contractar amb  l’empresa Disseny Tea SL  els  
 treballs de subministrament i instal·lació de tres cortines  
  separadores manuals de PVC amb destí al Pavelló Fi ral, i  
 d’acord amb el projecte redactat pels Serveis Tècni cs  
 Municipals.  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar inicialment el Projecte de  
 subministrament i instal·lació de mòduls prefabrica ts en  
 règim de lloguer de la Llar d’infants de les Fonts.  


