
 Data  03/10/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Endesa Distribución Eléctr ica SLU  
 els treballs de modificació  instal·lacions aèries de  
 l’empresa Fecsa-Endesa afectades per les obres d'en derroc  
 de les finques del C/Verge del Portal, núm.24 B, 26  i 28  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Endesa Distribución Eléctr ica SLU  
 els treballs de modificació de les instal·lacions a èries  
 per treballs d'enderroc del C/ Parra, 8,10,12 i del  carrer  
 Alt del Tura 11 i 13  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Montolivet Instal·lacions  SL els  
 treballs d'adequació del  pavelló firal per a pista  de  
 patinatge artístic consistents en el subministramen t i  
 instal·lació d'un generador de calor ( que inclou x emeneia  
 i tots els accessoris), d’acord amb el projecte red actat  
 pels Serveis Tècnics Municipals.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Cabema lloguer de maquinà ria SL   
 els treballs relatius a l'adequació dels  terrenys  de la  
 zona entrada  de l’ 'Escola Taller' al Mas les Mate s.  

 Contractació  Modificar la concessió  administrativa d’ús privati u de la  
 via pública amb la instal·lació d’un quiosc de vend a de  
 premsa i varis a la plaça Clarà, en el sentit d’amp liar el  
 quiosc per a magatzem  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Compartir SL els treballs relatius  
  a la  creació d’una  pàgina web pel servei de bors a de  
 persones per a compartir cotxe, d’acord amb el seu  
 pressupost  núm. 2007/0098 que figura com a annex a   
 l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Neteges la Bruixa SL l’amp liació   
 del servei de neteja del bloc B (edificis Ensenyame nt)  
 segons:  
  -CEIP Sant Roc  : 2 hores diàries  amb efectes del  dia  
 01/09/07  
 -CEIP Pla de Dalt: 3 hores diàries amb efectes del dia  
 01/09/07  

 Contractació  Aprovar el conveni per a la cessió dels drets d’exp lotació  
 i de les fotografies digitalitzades de l’album Reco rds  
 d’Excursió de Josep M. Dou Camps.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Micrològic SL el subminist rament   
 i servei de manteniment d'un any, d'un sistema  de  
 cobertura WiFI amb destí a la Biblioteca Marià Vayr eda  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació d’Esja Pintors SL corresponent als treballs  
  de pintura façanes Escola Municipal de Música  
 - de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent  a les  
 obres d’arranjament esllavissada carretera Les Feix es  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
  destinació a subvencions als ens locals per a desp eses  
 d'obres en immobles esportius de competència munici pal  
 -adequació Pavelló Firal per a la pràctica del pati natge  
 artístic  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona, amb  
  destinació a subvencions als ens locals per cobrir   
 despeses en matèria esportiva -programes de promoci ó  
 esportiva en edat escolar 2007  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Sardanista Olot  

 Personal  Convocar una beca per a la realització d’un treball   
 específic a l’Arxiu d’Imatges d’Olot (AIO).  



 Promoció  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Programa: incentius en l'àmbit del Pla d e  
 desenvolupament turístic - Pladetur, presentar-hi e l  
 projecte Museu dels Sants d'Olot -  Centre d’interp retació  
 de la manufactura d’imatgeria religiosa  

 Via Pública  Senyalitzar un estacionament per a minusvàlids al c .  
 Almogàvers, tal i com s’indica a l’informe i el cro quis  
 emès per l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública en  data  
 6/09/2007. A més de pintar la reserva caldrà que es tigui  
 senyalitzada amb un disc vertical.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’enderroc al carre r  
 Mirador 11  

 Urbanisme  Aprovar  la Memòria valorada adaptació planta baixa  edifici  
  existent regulació de façana per afectació alineac ió al  
 carrer Castellá Llovera 1, redactat pels serveis tè cnics  
 municipals.  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació projecte per  
 construcció de 3 edificis plurifamiliars aïllats de  56  
 habitatges i aparcaments al carrer la Granja, 1, 2,  3, 4, 6  
  i 8  

 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 construcció d'edifici escolar situat  
 al carrer Còrdova, 1  

 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 d’instal·lació de tanca  vegetal  
 d’arbustos i part amb  pedra  i pals de fusta  a la  finca  
 del Mas Molí de les Fonts  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte  de substitució de les làmpades  actuals  
  de tota la instal·lació semafòrica de la ciutat pe r  
 òptiques de leds, redactat pels serveis tècnics mun icipals.  

 Urbanisme  Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municip als en  
 relació a l’escrit de 30 de juliol de 2007,  sobre la  
 repercussió en el polígon d’actuació Campdedeu dels  costs  
 d’enderroc del citat centre de transformació i la d erivació  
  dels seus subministres, i en base a ell desestimar  la  
 pretensió formulada en l’escrit objecte dels presen ts  
 acords, sobre no repercussió dels costos derivats d e  
 l’execució de les expressades obres.  

 Medi Ambient /  Ampliació de la llicència ambiental (Annex II.2) pe r a una  
 estació de servei a la carretera de Sant Joan de le s  
 Abadesses, 77, amb un túnel de rentat de vehicles.  

 IME /  Sol·licitar a la Direcció General de Recursos del S istema  
 Educatiu de la Generalitat de Catalunya, una subven ció per  
 al finançament de les despeses de l’Escola de Músic a, per  
 al període de setembre a desembre de 2007.  

 Cultura / ICCO  Declarar dissolta la Comissió creada per a la redac ció d’un  
  Protocol de la faràndula olotina, agraint als seus  membres  
  la bona feina realitzada, i aprovar la Comissió as sessora  
 de la faràndula olotina, de conformitat amb les pre visions  
 de l’article 7 del Protocol de la faràndula olotina , amb  
 les atribucions establertes en l’esmentat article.  

 Benestar Social  Aprovar el conveni entre el Departament de Governac ió i  
 Administracions Públiques i l’Ajuntament d’Olot,  e n  
 matèria d’actuacions comunitàries i cíviques, per a  l’exercici 2007  


