
 Data  24/10/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar a la Caixa   
 d'Estalvis i Pensions de Barcelona - La Caixa, el s ervei de  
  recaptació en voluntària i amb recàrrec en període   
 executiu dels ingressos municipals  

 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment ober t,  
 l’adjudicació de la redacció del projecte, direcció ,  
 construcció i muntatge d'una escala metàl·lica d'em ergència  
  a l'edifici residència d'avis 'Parc Nou'.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Ascensores Serra SA el se rvei de  
 manteniment de l'ascensor ubicat al carrer Lorenzan a, núm.  
 2  d’aquesta ciutat (seu dels antics Jutjats), pel termini  
  d'un any amb efectes del dia 1/10/07  

 Contractació  Adjudicar a l’arquitecte J. Gallart Figueras els  
 treballs relatius a la redacció del projecte de  
 reparcel·lació per cooperació del Polígon d'actuaci ó 10.02  
 del carrer Esteve Molas  

 Contractació  Contractar amb T& Associats Consultors, els treball s  
 d'elaboració i implantació del Pla de Seguretat del  Museu  
 Comarcal de la Garrotxa, ubicat a l'edifici Hospici  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Centre de Càlcul Girona S L el  
 subministrament i instal·lació de l'aplicació  info rmàtica  
 gestió cultural Euromus V5 amb destí als Museus: Co marcal  
 de la Garrotxa, dels Volcans i dels Sants; per a la  venda  
 d'entrades, gestió de reserves i estadístiques  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Interios CAT SL les obres d'e nderroc  
 de l'edifici núm. 11 del carrer Mirador  

 Compres  Adquirir de la casa  Pere's Sports SL munició  amb destí a  
 la Policia Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Floret SL corresponent a les obres  
 d’impermeabilització del forjat del pàrquing dels p isos La  
 Caixa   
 - n.7 de Floret SL corresponent a les obres de  
 condicionament i millores de les infraestructures d e  
 serveis i paviments al sector pisos de la Caixa   
 - de liquidació de Mecàniques Hober SL corresponent  a la  
 modificació baranes escala emergència Escola de Mús ica  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a subvencions per a l'exe cució  
 d'obres i adquisició d'equipaments per a museus 200 7  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Direcció General del Patrimoni Cultural -  
 Departament de Cultura, amb destinació a subvencion s  
 destinades al funcionament i les activitats dels mu seus  
 durant l'any 2007 -redacció normativa de seguretat MCGO,  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Natació Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Olot Televisió SL  

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

 Ingressos  Aprovar el model financer de la gestió de l’aigua, proposat  
  per l’empresa Sorea SA, corresponent a l’exercici 2008,  
 segons els antecedents que consten a l’expedient.  



 Via Pública  Canviar de costat l’actual aparcament del c. Pou de l Glaç,  
 en el tram comprès entre el c. Joaquim Danés i el c . Pere  
 Lloses, per tal d’alinear l’aparcament de tot el ca rrer amb  
  la franja on hi ha col.locats els barradors de plà stic que  
  protegeixen les sortides dels cinemes i amb la zon a de  
 càrrega i descàrrega.  

 Via Pública  Ordenar el trànsit i l’aparcament del c. Pintor Dom enge i  
 Lope de Vega - Av. Morrot d’acord amb l’informe de l’àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública de data 19/10/2007  i als  
 plànols que s’hi adjunten.  

 Via Pública  Senyalitzar la reserva d’un espai d’aparcament de 1 5 metres  
  de longitud a l’Av. Reis Catòlics, just abans de l a  
 cruïlla amb el c. Closells, davant l’Escola Pia, pe r a la  
 ubicació d’una nova parada del TPO.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte de subministrame nt i  
 instal·lació de mòduls provisionals en règim de llo guer de  
 la Llar d’Infants de les Fonts, redactat per l’arqu itecte  
 Miquel Colomer Termens.  

 Llicència  Concedir llicència per a la rehabilitació del Mas E l Cassés  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de nau industr ial  
 destinada a taller de reparació i exposició d'autom òbils  
 situada al carrer França, 37  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'edifici famili ar entre  
  mitgeres al carrer Vic, 30  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres situada al carrer Comp ositor  
 Casanovas, 2 - avinguda Doctor Joaquim Danés, 19  

 Llicència  Concedir llicència per a renovació llicència d'obre s per la  
  construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres  de 18  
 habitatges i aparcaments al carrer Nicaragua, 8-10  

 Medi Ambient /  Urgència. Modificació llicència municipal (Annex II I),  
 atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 1 4/03/07  
 per a l'obertura d'un bar-restaurant al carrer Cliv illers,  
 7, 1r  


