
 Data  31/10/2007  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Josep Vilanova SA els tre balls  
 extres de les obres de pavimentació de la vorera de  la  
 Ronda Fluvià entre el carrer Vilanova i la Cra. de Santa  
 Pau. Fase 1: vorera Nord .  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Construcciones J.Pallàs SL  els  
 treballs de reparació de l'escala d'accés al soterr ani del  
 pavelló social del barri Sant Miquel, ubicat al car rer  
 Circumval·lació Jaume I el Conqueridor, per tal d'e vitar  
 filtracions.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Montolivet Instal·lacions  SL  les  
  obres d'adaptació de la  finca del carrer  Castell à  
 Llovera, núm.1 d'acord amb la memòria valorada reda ctada  
 pels Serveis Tècnics Municipals en data setembre de  2007  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Ascensores Serra SA  el s ervei de  
  manteniment de l'ascensor instal·lat a l'Escola Ll ar , per  
  un termini de 5 anys amb efectes del dia 01/11/07  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Infoself Olot SL el  
 subministrament i instal·lació de material informàt ic amb  
 destí al Telecentre i a l’espai Jove  

 Compres  Adquirir de la casa  Miquel Reyes un mini tractor  
 per a segar gespa amb descàrrega en alçada i diesel ;  amb  
 destí a l'àrea d'esports .  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Comptabilitzar el compromís de despesa en fase  
 d’autorització i disposició que suposa l’aportació  
 municipal al Consorci de la Guardiola.  

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

 Personal  Concedir una beca per a la realització dels treball s de  
 digitalització, documentació i conservació del fons   
 d’imatges de l’Arxiu d’Imatges d’Olot (AIO), sota e l suport  
  tècnic dels membres de l’Arxiu Municipal, amb efec tes al  
 dia 01/01/07  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’Estatuts i Bas es  
 d’Actuació de la Junta de Compensació de l’àmbit de  sòl  
 urbanitzable delimitat del sector 13 de la Canya.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’ expropiació p er  
 taxació conjunta del polígon d’actuació Terrenys de   
 comunicacions viàries (Estació d’ Autobusos) així c om la  
 relació concreta i individualitzada de propietaris i de  
 béns i drets afectats.  

 Urbanisme  Sol.licitar al Departament de Política Territorial i Obres  
 Públiques de la Generalitat de Catalunya una subven ció dins  
  la convocatòria d’atorgament d’ajuts per a la mill ora del  
 transport urbà a municipis no inclosos dins l’àmbit  de  
 l’Autoritat del Transport, per tal de finançar una part de  
 les despeses derivades del servei de transport públ ic urbà  
 d’Olot.  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació accés a un hab itatge  
 unifamiliar entremitgeres a la carretera de la Deu,  21  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habi tatge  
 unifamiliar entre mitgeres al passatge Barretina, 2  



 Contractació  Urgència.  Contractar amb l’empresa Excavacions Col l SL  
 l’adjudicació complementària del contracte mixt de redacció  
  de projecte, direcció i execució de les obres d’en derroc  
 de 5 finques al Nucli Antic  d’Olot; consistent en la  
 redacció del projecte, direcció i execució de les o bres  
 d’enderroc de la casa núm. 15 del C/ Alt del Tura.  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar el Projecte d’enderroc de les fin ques  
 números 10 i 12 del carrer Parra i números 13 i 15 del  
 carrer Alt del Tura, redactat per l’arquitecte tècn ic Jaume  
  Aumatell Colom.  


