
 Data Acord:  05/12/2007  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Bonal empresa de serveis elect.i  
 electrònics SA els treballs  d'instal·lació d’una r egulació  
 semafòrica de pas de vianants a la  cruïlla de la c arretera  
 de la Canya amb el carrer de Narcís Paulís  

 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment ober t,  
 l’adjudicació de les obres del projecte d'urbanitza ció de  
 l'avinguda Cuba.  

 Contractació  Contractar amb Sorea Sociedad regional de abastecim ientos,  
 els treballs d'instal·lació de quatre hidrants als següents  
 llocs:  
 -Av. Xile cantonada C/Nicaragua  
 -Grup Verge del Tura cantonada C/Joan Maragall  
 -Camí Salt de les Bigues  
 -Avinguda Paluzie (substitució)  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Montolivet Instal·lacions  SL els  
 treballs complementaris de les obres del projecte d 'aula de  
 percussió a l'Escola Municipal de Música, consisten ts en la   
 instal·lació i connexió bombes calefacció sala de c alderes.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Lluís Badosa Prat diverso s treballs  
  de fusteria al Museu dels Sants (reforma botiga, f er vidres,  
  peces pessebres, caixes metacrilat, revestiment so ta  
 escala,etc.)  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia  1/01/08,  
 el conveni subscrit en data 10/11/00 entre aquest A juntament  
 i el Consell Comarcal de la Garrotxa,  per a l'orga nització,  
 conservació i difusió dels Fons de l'Arxiu del Cons ell  
 Comarcal de la Garrotxa i l'Arxiu Municipal d'Olot,  any 2008  

 Compres  Adquirir de l’empresa  Alqui-Envas SL els contenido rs  
 d’escombraries, de rebuig i de matèria orgànica  

 Compres  Adquirir de l’empresa Maquinària Agrícola Curós SL un tractor  
 amb destí a la Brigada Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació d’Excavacions  Coll SL  
 corresponent als treballs de retirada de materials d'enderroc  
  i terres abocador costat tanca nord CEIP Sant Roc  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 amb destinació a Ordre EDC/233/2006 de 28 d'abril, DOGC de  
 15/05/2006 amb el número d'expedient 047/2006 -Crea ció llar  
 les Fonts  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Joventut Sant Pere Màrt ir  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Agrupació de Defensa Fo restal  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Veïns Nucl i Antic  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Comerciant s d'Olot  

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

 Ingressos  Aprovació de les liquidacions de l'Impost sobre bén s immobles  
  de naturalesa urbana (relació 9).  

 Ingressos  Aprovació liquidacions altres del 1r, 2n i 3r trime stre de  
 l’Impost d'Activitats Econòmiques, exercici 2007  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades pels alumnes de l'IES-SEP La  Garrotxa  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte de rehabilitació  de  
 cabanya per a aulari polivalent al Mas Les Mates  



 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma d'habitatge unifam iliar  
 aparellat situat al carrer Volcà Pedraguda, 49  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de co nstrucció  
 d'un habitatge unifamiliar amb local comercial al c arrer  
 Vern, 26  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a enderroc d'edifici entre m itgeres    
 situat al carrer Sant Ferriol, 22  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta baixa  
 situat al carrer Bolós, 16  

 Llicència d'obres  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès per  
  l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud  de  
 llicència d’obres de substitució de coberta de caba na  
 agrícola, situada al Mas Plana de Pujou  

 Llicència d'obres  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès per  
  l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud  de  
 llicència d’obres de substitució de coberta de caba na i  
 construcció de piscina, situada al Mas Casamitjana  

 Joventut /  Rectificar el preu públic d’entrada al Nadal Diver de 5 €,  
 aprovat a la Junta de Govern Local del dia 21/11/07 , i  
 establir el preu públic d’entrada al Nadal Diver a 4 €  
 (quatre euros) per dia i per nen.  


