
 Data Acord:  06/02/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Fixar, per a l’any 2008,  el  preu de la concessió del servei  
  de recollida dels residus sòlids urbans i del serv ei de  
 neteja viària del municipi d'Olot adjudicada a l’em presa  
 Fomento de Construcciones y Contratas SA  

 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitiva ment el  
 concurs de les obres del projecte d’urbanització de   
 l’avinguda Cuba, a l’empresa Josep Vilanova SA  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Aluminis i Serralleria Deri SL les  
 obres del projecte de millores de la piscina munici pal  
 (2008)- terrassa, soterrani i complements-  

 Contractació  Contractar amb Lluïsa Salavedra Planagumà l’arrenda ment d’una  
  plaça d’aparcament situada en el pati de darrera d e  
 l’edifici núm. 15 del carrer Lorenzana  

 Contractació  Procedir a la venda  a J. Serra Trias dels vehicles  i  
 ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit mun icipal  

 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment ober t,  
 l’adjudicació de  les obres del projecte executiu d 'ampliació  
  del Teatre Principal, fase 2.  

 Contractació  Contractar amb Bramon, Sitjà, Bassols Associats SL els  
 treballs de direcció d'obra,  coordinació de segure tat i  
 salut i control de qualitat de  les obres del proje cte  
 executiu d'ampliació del Teatre Principal. Fase 2.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  M. Nogués Teixidor i M. Bosc h Aragó  
 els treballs de direcció de les obres del projecte executiu  
 d'ampliació del Teatre Principal. Fase 2.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per l’Agència Catala na de  
 l'Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatge , amb  
 destinació a Subvenció destinada a la realització  
 d'actuacions de gestió, conservació i recuperació d e l'espai  
 fluvial -Projecte de millora de l'entorn del riu fl uvià-,  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Direcció Gene ral del  
 Medi Natural, amb destinació a Ajuts per al finança ment  
 d'actuacions als espais naturals protegits de Catal unya -  
 Restauració i adequació del camí d'accés i l'access ibilitat  
 al cràter del volcà  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Músics i  
 Intèrprets d'Olot  

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

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana que  
  correspon de l’expedient núm. PLL-2008-8000038 al PLL-2008-  
 800084 (ambdós inclosos),  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el conveni per a l’execució de les obres  
 d’urbanització de la prolongació dels carrers  Besa lú i Amer.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament l’expedient de substitució d el sistema  
  d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de co mpensació  
 bàsica pel de cooperació del Polígon d’actuació 09. 02  
 carretera de Santa Pau.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament la relació de béns i drets a fectats  
 per l’obertura de la Ronda les Fonts, afectats pel vigent  
 POUM i pel Projecte d’urbanització de la Ronda de l es Fonts  
 aprovat definitiva per la Junta de Govern Local en sessió  
 celebrada el dia 18/10/06  



 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'hospital al carrer  
 Doctor Bartrina, 86  

 Llicència d'obres  Denegar la llicència per a reforma de coberta en ha bitatge  
 unifamiliar entremitgeres al carrer Sant Miquel, 30  

 Llicència d'obres   Denegar la llicència per a rehabilitació i canvi d 'ús de 2  
 edificis situats al Mas Casamitjana  

 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 legalització de la pavimentaci ó de  
 l'entrada a l'empresa Forestal Palomés, situada a l a  
 carretera Santa Pau, Km 124  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.1) per a la  
 instal·lació del nou hospital al carrer Doctor Bart rina,  86  

 Joventut /  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió de  
  subvencions en règim de concurrència competitiva, de l’Àrea  
 d’Esports; segons bases que s’adjunten a l’expedien t.  


