
 Data  17/10/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Florenci Cos SL els trebal ls de  
 subministrament i instal·lació d’una caldera de gas   
 natural, amb  destí a la Llar d’Avis de Sant Pere M àrtir,  
 ubicada a l’edifici de les antigues escoles del bar ri.  

 Contractació  Adjudicar el contracte de consultoria i assistència  tècnica per a  
la prestació dels serveis de delineant per col·labo rar en l'àrea 
d'infraestructura i obra pública d'aquest Ajuntamen t  

 Contractació  Aprovar la formalització del conveni d’encàrrec d’e xecució  
 subscrit entre aquest Ajuntament i Fundació Privada   
 Hospital Sant Jaume d’Olot, per a la redacció de pr ojecte i  
  construcció d’una segona escala d’emergència a l’e difici  
 Parc Nou situat a l’Avinguda Uruguay, núm.5, d’Olot .  

 Contractació  Adherir-se al conveni de col·laboració  
 signat en data 22/12/06 entre l’Agència de Residus de  
 Catalunya i les entitats gestores dels sistemas int egrats  
 de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i  
 electrònics (RAEE)  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres d’adaptació parcial edifici carrer Castellà L lovera 3  
  per centre de salut mental infantil i juvenil    
 - n.1 de Montolivet Instal·lacions SL  corresponent  a les  
 obres complementàries d’adaptapció primer pis edifi ci  
 carrer Castellà Llovera 3 per centre de salut menta l  
 infantil i juvenil   
 - n.2 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres d’adaptació primer pis edifici carrer Castell à  
 Llovera 1 per centre de salut mental infantil i juv enil  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de  
 Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les obr es de  
 l’edifici c.Castellà Llovera, 3 com a centre de sal ut  
 mental a la Caixa Penedès  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de  
 Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les obr es de  
 l’edifici c.Castellà Llovera, 1 com a centre de sal ut  
 mental a la Caixa Penedès  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de  
 Montolivet Instal·lacions  SL corresponent a les ob res de  
 l’edifici c.Castellà Llovera, 1 com a centre de sal ut  
 mental a la Caixa Penedès  

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

 Ingressos  Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a in gressar  
 pel subministrament d’aigua potable 2n trimestre 20 07  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte de rehabilitació de  la  
 cabanya per a aulari polivalent al Mas les Mates, r edactat  
 per PAS 14 Arquitectures.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar  
 entremitgeres de 23 habitatges i aparcaments situat  al  
 carrer Hipòlit Lázaro, 53 - Compositor Josep Vicens , 10  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació d'habitatge  
 unifamiliar entremitgeres al carrer Puigcerdà, 19  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'edif ici  
 plurifamiliar amb augment del nombre d'habitatges ( de 2 s  
 3)  situada al carrer ST. Ferriol, 20  



 Urbanisme  Aprovació informe tècnic i plànols, i sol·licitud a  la  
 Generalitat de Catalunya la seva  inclusió en l’act uació de  
  millora de característiques superficials en les ob res de  
 carretera de la Canya, Passeig de Barcelona i aving uda Sant  
  Jordi  

 Urbanisme  Acceptar la recepció definitiva de les obres d’urba nització  
  del carrer Ricard Jordà.  


