
 Data  21/11/2007  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitiva ment el  
 concurs de les obres del projecte d’urbanització de  l’espai  
  lliure delimitat pels carrers Ramon y Cajal, Verge  de  
 Fàtima, Josep Pla i l’edifici del CAP del passeig d e  
 Barcelona, a l’empresa Rubau-Tarrés SA  

 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitiva ment el  
 contracte de consultoria i assistència tècnica  del s  
 treballs de direcció, coordinació de seguretat i sa lut i  
 control de qualitat de les obres de construcció de l’Arxiu  
 Comarcal i un equipament municipal al Puig del Rose r,  a  
 l’empresa Bramon, Sitjà, Bassols Associats, SL  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Aubert Imprimeix SL els t reballs  
 d'edició de 500 exemplars del quart número de la co l·lecció  
  'Fons i Col·leccions de l'Arxiu d'Imatges d'Olot'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Aluminis i Serralleria De ri SL  
 els treballs de reparació de les canals d'aigües pl uvials  
 del pati de l'edifici Hospici, així com arranjament  de la  
 porta d'entrada a la Sala Oberta.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Florenci Cos SL els treba lls de  
 subministrament i instal·lació de radiadors per a  
 calefacció amb destí a la planta entresol de l'edif ici  
 Hospici -Museu Comarcal- per tal que sigui utilitza t per  
 l'Observatori del Paisatge  

 Compres  Adquirir de l’empresa Más que video Profesional SA un  
 projector d'instal·lació fixa amb destí a les expos icions  
 de la Sala Oberta del Museu comarcal de la Garrotxa  i el  
 Museu dels Volcans.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Electronica Joan SL els tr eballs  
 de subministrament i instal·lació d’un equip de  
 sonorització, amb destí a la Sala Oberta del Museu Comarcal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.2 de Josep Vilanova SA  
 corresponent a les obres de pavimentació accés roda t i  
 dotació de serveis als mòduls provisionals del CEIP  del  
 Morrot  

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

 Ingressos  Aprovació liquidacions taxa per control anual de pi scines  
 d'ús públic exercici 2007.  

 Recaptació  Aprovació nous càrrecs al servei de recaptació del Consell  
 Comarcal de la Garrotxa, deutes tributaris i no tri butaris,  
  de deutors a la Hisenda municipal  

 Recaptació  Aprovar les baixes presentades pel servei de recapt ació del  
  Consell Comarcal de la Garrotxa  

 Urbanisme  Aprovar el conveni d’autorització d’ocupació dels t errenys  
 per executar el Projecte de millora de la xarxa de  
 clavegueram al sector de Les Mates-carretera de la Canya  

 Urbanisme  Aprovar el conveni d’autorització d’ocupació dels t errenys  
 per executar el Projecte de millora de la xarxa de  
 clavegueram al sector de Les Mates-carretera de la Canya  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització aparcament so terrani  
 a la plaça Clarà, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'edifici auxiliar  a  
 l'habitatge al carrer Dàlies, 27  



 Llicència  Concedir llicència per a modificació de tanca i for mació  
 d'espai per ubicació de contenidors de deixalles al  passeig  
 Bisbe Guillamet, 5  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de local en planta  baixa a  
 la Ronda Sant Bernat, 10  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació llicència d'ob res per  
 la construcció de dos edificis plurifamiliars de  
 131habitatges, 2 locals comercials i aparcaments si tuat al  
 camí de les Bruixes 17, 19, 21 i 23  

 Llicència  Concedir llicència per a substitució de coberta i f usteria  
 exterior en habitatge unifamiliar entremitgeres al carrer  
 Sant Cristòfor, 8  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  edifici  
 plurifamiliar al carrer St. Josep Calassanç,4  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 92 habitatges, apar caments  
 i 48 trasters situat al carrer Nicaragua, 3-7 i Av.  Perú, 10  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’emergència de la Llar d’infants de  les  
 Fonts.  

 Protecció Civil  Aprovar l’actualització del Pla d’emergència de la Llar  
 d’infants Sant Pere Màrtir.  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’emergència de la Llar d’infants Sa nt Miquel.  

 Museu Acceptar una donació amb destí al Museu Comarcal de  la  
 Garrotxa.  

 Joventut /  Aprovació del programa i del pressupost de la campa nya  
 Nadal Diver 2007, el qual s’adjunta en l’expedient.  

 Urbanisme  Urgència. Donar compte del conveni de cessió de ter renys al  
 Mas de Xexas.  


