
 Data Acord:  12/12/2007  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb l’empresa  Excavacions Coll SL el co ntracte  
 mixt de redacció de projecte, direcció d'obra, coor dinació de  
  seguretat i salut i execució de les obres d'enderr oc de  
 l'edifici situat al carrer Valls Vells, núm. 24 can tonada  
 plaça Palau, núm. 15, com adjudicació complementàri a al  
 contracte mixt de  de redacció de projecte, direcci ó i  
 execució enderrocs de 4 finques al Nucli Antic, sit uades als  
 carrers Valls Vells, núm. 16,18,20 i 22 i la Llosa,  núm. 17,  
 segons acord de la JGL 20-07-2005.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Aluminis i Serralleria De ri SL els  
 treballs extres de les obres de subministrament  i  
 col·locació d'una nova porta d'accés principal al C EIP  
 Malagrida .  

 Contractació  Contractar amb l’empresa ABC Catalunya Arquitectura  Modular  
 SL els treballs complementaris de les obres de  
 subministrament i instal·lació de mòduls prefabrica ts per a  
 la nova Llar d'Infants Les Fonts, consistents en:  
 -col·locació porta de dues fulles tanca perimetral  
 -peana comptadors aigua i llum  
 -rampa d'entrada de formigó  

 Compres  Adquirir de la casa Copiolot SL una màquina fotocop iadora   
 amb destí a les dependències d'Ingressos i Comptabi litat  

 Compres  Adquirir de la casa  Jordi Tarrés, Equipaments d'of icina un  
 caixó amb destí a la Policia Municipal  

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

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Construccions J.Pallàs SL corresponent als  treballs  
 de reforç amb acabats cel ras i climatització plant a pis  
 Torre Castanys Parc Nou    
 - de liquidació d’Aluminis i Serralleria Deri SL co rresponent  
  als treballs de modificació porta principal accés CEIP  
 Malagrida  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Club Patí Hoquei Olot  

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

 Ingressos  Aprovar els resums de baixes presentats per Recapta ció  
 corresponent a diferents conceptes segons relacions  adjuntes.  

 Protecció Civil  Sol·licitar la inclusió del municipi d’Olot en el p rograma de  
  subvencions convocat per l’Ordre IRP/407/2007, de 8 de  
 novembre, amb els següents programes:  
 - Programa d’actualització del pla d’emergències de l municipi  
  d’Olot  
 - Programa d’adquisició d’equipament, amb la compra  de  
 materials específic per cas de nevades (una fulla l levaneu  
 davantera, una fulla llevaneu posterior i un remolc  per  
 escampar sal)  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a renovació llicència d'obre s per la  
 construcció d'habitatge unifamiliar aïlalt situat a  la  
 carretera Santa Pau, 165  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a ampliació d'habitatge unif amiliar  
 aïllat per construcció de piscina a l'avinguda Cata lunya, 15  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització d'obres de  
 reconstrucció de mur de tanca i instal·lació de fil at, situada  
  a Les Roques  



 Llicència d'obres  Concedir llicència per a formació d'obertura en faç ana  
 d'edifici industrial situat al carrer Mestre Turina , 39  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització d'instal·laci ó  
 d'aparells de climatització, situats a carrer Sant Pere  
 Màrtir, 29  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de dos edifici s  
 plurifamiliars de 6 habitatges i aparcaments situat s a  
 l'avinguda Santa Coloma, 115 - carrer Pinetell, 2  

 Urbanisme  Aprovar l’Estudi del Pla d’adequació de l’enllumena t exterior  
  a la Llei 6/2001, redactat pels serveis tècnics mu nicipals.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Polígon  
 d’Actuació 15.06. Desemparats redactat per Enginyer ia Obrador  
  SL  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'adequació d'un taller de reparació i venda de veh icles a la  
  carretera la Canya, 99  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'obertura d'un taller de reparació de vehicles, am b pintura  
 a l'avinguda Europa, 50  

 IME / Ensenyament  Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consel l Comarcal  
  de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, per a la pre stació  
 dels transports escolars considerats com a no oblig atoris,  
 que es localitzen íntegrament en el terme municipal  d’Olot, i  
  que es realitzen mitjançant el Transport Públic d’ Olot.  

 Ingressos  Urgència. Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a  
 ingressar pel subministrament d’aigua potable 3r tr imestre  
 2007  


