
 Data  10/10/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Endesa Distribución Eléct rica SLU  
  la realització treballs de modificació actuals  
 instal·lacions línies elèctriques del   C/Roser  pe r a  
 enllumenat públic zona dels Jutjats d'Olot  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Tècnica i Gestió Girona S L els  
 treballs de coordinació de seguretat i salut de les  obres  
 del projecte d'urbanització de la nova plaça al bar ri de  
 Sant Miquel  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Tècnica i Gestió Girona S L  
 treballs de coordinació de seguretat i salut de les  obres  
 del projecte d'urbanització del sector 3 -Verge de Fàtima-  
 del projecte d'urbanització del polígon d'actuació 15.08  
 'La Granja'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Tècnica i Gestió Girona SL  els  
 treballs de coordinació de seguretat i saluts dels treballs  
  de clavegueram del carrer Puigmal.  

 Contractació  Contractar amb la Fundació Privada d'Estudis Superi ors  
 l’execució de les actuacions objecte del conveni de   
 col·laboració amb la Secretaria de Comerç i Turisme , segons  
  conveni aprovat el 26 d’abril de 2007, consistents  en:  
 -seminari de turisme rural  
 -edició actes VII seminari de turisme rural  
 -3 jornades de creació de producte: senderisme  
 -curs d’especialitat UdG: carta europea turisme sos tenible  
 -curs d’especialitat UdG:polítiques turisme sosteni ble  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Electrònica Joan SL el  
 subministrament i instal·lació d'un equip per a tra ducció  
 simultània, consistent en 45 receptors i una cabina  per la  
 traducció, (segons pressupost de data 28/09/2007 qu e figura  
  com a annex), amb destí a la sala de conferències del  
 Casal Marià.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

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

 Cooperació  Concedir a l’associació Connexió SriLanka-Olot una  
 subvenció per a l’execució del projecte de cooperac ió al  
 desenvolupament: Suport al poble de Palankanda. Con strucció  
  de la carretera, i concedir subvenció pels damnifi cats pel  
  terratrèmol al Perú, dins de la campanya que reali tza el  
 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  

 Urbanisme  Aprovar definitivament l’adquisició directa de l’im moble  
 situat al número 11 del carrer Mirador, en els term es en  
 què ha estat presentada la corresponent opció de co mpra per  
  part del propietari.  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació edifici  
 plurifamiliar de 6 habitatges usats i 2 locals come rcials  
 al carrer Presó Vella, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar aïllat al carrer Sabadell, 38  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 7 habitatges i apar caments  
 al carrer Alacant, 21  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació de zona de renta t  
 d'estació de servei a la carretera Sant Joan les Ab adesses,77  



 Llicència  Concedir llicència per a reforma de local en planta  baixa  
 al carrer Madrid, 88, B  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d els  
 carrers Amer i Besalú   

 Estalvi  Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 28 de se tembre  
 de 2007, pel qual es sol·licita una subvenció a la  
 Generalitat de Catalunya, Institut Català d’Energia , dins  
 la convocatòria per a l’any 2007 del Programa d’Est alvi i  
 Eficiència Energètica (disposició EDF/206/2007, pub licada  
 al DOGC núm. 4909 - 21/06/2007), per al projecte de   
 substitució de les làmpades actuals de tota la inst al·lació  
  semafòrica de la ciutat per òptiques de leds.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 obertura d'un bar musical al carrer Berga i Boada, 2 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'obertura d'una indústria de fabricació d'envasos i  
 embalatges de matèries plàstiques al carrer Lluís T orras  
 Nato S/N  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'obertura d'un magatzem i ensamblatge de motos al carrer  
 Terrassa,  5-7 
 
 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a l'obertura  
 d'un taller de serralleria al c/Malatosquer, 19  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a l'adequació de 
la discoteca-sala de festes ubicada a la carretera de les Tries, 
núm. 112  

 IME /  Vista la convocatoria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Programa "conveni entre el Departament  
 d'Educació i l'Ajuntament d'Olot per a la creació i   

funcionament de l'oficina municipal d'escolaritzaci ó", sol·licitar 
un ajut  


