
 Data  19/09/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Pere Boada Comas SL  els   
 treballs de clavegueram relatius a la construcció d e 149  
 embornals amb marc i reixa abatible a la zona del b arri de  
 Pekin, segons el plànol que figura com a annex a l’ expedient  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Floret SL els treballs ex tres de  
 les obres de condicionament i millora de les  
 infraestructures de serveis i paviments sector piso s 'La  
 Caixa'  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Floret SL les obres  
 d'impermeabilització del forjat del pàrquing dels p isos 'la  
  Caixa'  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Pere Boada Comas SL  les obre s  del  
 projecte de reforma de l'accés al CEIP Volcà Bisaro ques  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Pere Boada Comas SL els t reballs  
 de reposició mur i serveis de la Plaça Palau  

 Contractació  Aprovació plec de condicions economicoadministrativ es que  
 regirà l'adjudicació mitjançant concurs, per a cont racte de  
  consultoria i assistència tècnica dels treballs de   
 direcció, coordinació de seguretat i salut i contro l de  
 qualitat de les obres de construcció de l'Arxiu Com arcal i  
 un  equipament municipal al Puig del Roser  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Jordi Roca Casas els treba lls de  
 subministrament i col·locació d’una porta seccional  blanca,  
  meitat vidrada i motoritzada ; la qual donarà accé s a la  
 planta soterrani de l'edifici de Can Joanetes, seu   
 d’aquest Ajuntament; així com els treballs de treur e la porta vella  

 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitiva ment el  
 concurs de les obres del d’urbanització del sector 3 Verge  
 de Fàtima- del projecte d’urbanització del polígon  
 d’actuació 15.08 "la Granja"  a l’empresa Josep Vil anova SA  

 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitiva ment el  
 concurs de les obres d’urbanització de la nova plaç a  al  
 barri de Sant Miquel  a l’empresa Pere Boada Comas SL 

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA  les obres  de  
 reposició de clavegueram  del carrer Puigmal  

 Contractació  Acceptar la renúncia a la beca  per a la realitzaci ó de les  
 tasques de descripció documental de les fotografies  de la  
 col·lecció Josep M. Dou ; amb efectes del dia 14 de   
 setembre de 2007  

 Contractació  Atorgar una  beca per a la realització de les tasqu es de descripció 
documental de les fotografies de la col·lecció Jose p M. Dou Camps, 
per un termini des del  dia 24 de setembre al 31 d’ octubre de 2007.  

 Contractació  Aprovació plec de condicions economicoadministrativ es que  
 regirà l'adjudicació, mitjançant concurs, per a  
 l'adjudicació de les obres del projecte d'urbanitza ció de  
 l'espai delimitat pels carrers Ramon y Cajal, Verge  de  
 Fàtima, Josep Pla i l'edifici del CAP del Passeig d e  
 Barcelona  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Plana Hurtós Enginyers SL   la  
 redacció del projecte d’activitats i visat de l’apa rcament  
 subterrani de la nova estació d’autobusos, així com  la  
 direcció d’obres i certificat final  

 Contractació  Procedir amb efectes del dia 1/09/07 al canvi de no m del  
 contracte d’arrendament que aquest Ajuntament té su bscrit  
 pel local del carrer Castellà Llovera, núm. 1-1r  



 Compres  Adquirir de JP Euroser SL vestuari hivern serveis s eguretat  
segons es detalla en el pressupost que figura com a  annex a 
l'expedient.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
  destinació a subvencions als ens locals dins del p rograma  
 'Del Pla a l'acció' -ajut per a finançar part del p rojecte  
 per l'adequació de l'enllumenat públic  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
  destinació a subvenció de concessió directe -adqui sició  
 d'una parcel·la situada en sòl no urbanitzable  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Direcció General del Patrimoni Cultural -  
 Departament de Cultura, amb destinació a Concessió de  
 subvencions als arxius de Catalunya 2007  

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

 Ingressos  Aprovació de la relació individualitzada de quotes a  
 satisfer en concepte de les contribucions especials  de  
 millores per les obres d'un tram del carrer Verge d e Fàtima  

 Cementiri  Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del ceme ntiri  
 municipal, a aquells titulars dels mateixos, que ha n  
 manifestat la seva voluntat de vendre’ls  

 Personal  Contractar per portar a terme el projecte i propost a d’implantació 
de l’Oficina municipal  d’atenció al ciutadà, a jornada complerta i 
amb efectes del 17/09/07, com a Tècnica, personal l aboral.  

 Personal  Aprovar la quantitat a pagar a la Fundació Escola E mpresa,  
 per les pràctiques realitzades pels alumnes de l'IE S-SEP La  
  Garrotxa  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'habitatge unif amiliar  
 aparellat situat al carrer Volcà Estany, 9  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'habitatge unif amiliar  
 aparellat situat al carrer Volcà Estany, 11  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació de construcció a uxiliar  
 en habitatge unifamiliar entremitgeres situat al ca rrer  
 Geranis, 89  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització construcció d e  
 garatge en habitatge unifamiliar situat a la plaça Sant  
 Pere Màrtir, 6  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de piscina, si tuada al  
  Mas Xarragas, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma oficina bancària s ituada a  
  la plaça Bosc de Tosca, 3, B  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de soterrani e n  
 habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Mestr al, 4  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici bifami liar en  
 testera situat a l'avinguda Mèxic, 22  

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc d'edificacions (n ova  
 llicència per a finalització obra) situat a la carr etera de  
  Riudaura, 45 -  47  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'estació bas e de  
 telefonia mòbil situada al carrer Notari Nonet Escu bós, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de refo rma  
 d'habitatge unifamiliar situada a  plaça Sant Pere Màrtir,6  

 Llicència  Concedir llicència per a reforç de sostre d'habitat ge  
 unifamiliar aïllat situat al carrer Pic del Bac, 4  



 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'hostal a la ca rretera  
 de les Feixes, 33  

 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'obres de recons trucció  
 de mur de tanca i instal·lació de filat, situat a L es  
 Roques,1  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d e  
 l’espai lliure delimitat pels carrers Ramon i Cajal , Verge  
 de Fàtima, Josep Pla i l’edifici del CP del passeig  de  
 Barcelona.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'una activitat de distribució i manipul ació de  
 productes carnis a l'avinguda Europa, 33  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal d'obertura d'esta bliments  
  (Annex III) per a una activitat de venda al detall  de  
 productes relacionats amb l'esport i l'aventura al carrer  
 Bolós, 16  

 IME /  Aprovar el conveni entre el Departament d’Educació i  
 l’Ajuntament d’Olot per al projecte Aula Oberta d’A tenció  
 Educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació  
 secundària del municipi, en el marc dels programes de  
 diversificació curricular.  


