
 Data Acord:  12/03/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa  Comunicacions Comarcals SA els  
 treballs del projecte  de renovació de la senyalitz ació  
 urbana d'orientació. Fase 2: Travesseres; d’acord a mb el  
 projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any, fins el 28/06/09, l a  
 concessió administrativa d’ús privatiu de la via pú blica per  
 a la instal·lació d’un quiosc de llamins al Passeig  de Blay  

 Contractació  Adjudicar a J. Castañer Danés els treballs relatius  a la  
 redacció del projecte , direcció i certificat final  per a la  
 legalització de les instal·lacions d’electricitat d el local  
 situat a la planta baixa de la casa núm. 25 del car rer Proa,  
 destinat a Centre d’Esplai Garbuig  

 Contractació  Contractar, mitjançant concurs per procediment ober t,  
 l’adjudicació de les obres del projecte de conserva ció dels  
 paviments de calçada de les vies públiques 2008 . F ase 1.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les  obres  de  
 millora dels col·lectors de les Cols i el carrer Es teve Molas  

 Contractació  Prorrogar amb l’empresa Banyoles Courrier SL - MRW amb  
 efectes del dia 1/01/08 i fins el 31/12/08, el serv ei de  
 missatgeria de les diferents dependències municipal s  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Gestió de projectes inform àtics SL  
 el  subministrament d'un mòdul web 'mail.net' que p ermet  
 l'edició i enviament de butlletins d'informació ,  
 inscripcions via web, i d'altres, mitjançant correu   
 electrònic.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 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-2008-800300 al P LL-2008-  
 800365  

 Personal  Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament  d’Olot i  
 dels seus Organismes Autònoms per a l’any 2008  

 Urbanisme  Adquisició per títol d’expropiació forçosa d’una fi nca amb  
 destí a espais lliures al carrer Salt de les Bigues  

 Urbanisme  Donar compte de la sentència recaiguda en el conten ciós  
 353/2004  

 Urbanisme  Aprovar la Memòria valorada de modificació de vestí bul accés  
 substitució muntacàrregues per ascensor adaptat mod ificació  
 planta baixa i pisos i coberta caixa ascensor. Edif ici públic  
  d’usos múltiples a l’avinguda Sant Joan de les Aba desses 22.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de co nstrucció  
 de soterrani en habitatge unifamiliar aïllat, const rucció  
 d'accés al carrer Mestral, 4  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edifici en p lanta  
 baixa entre mitgeres per a garatge situat al carrer  Vern, 16  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació d'obertures i reforç  
 estructural en edifici aïllat situat al Mas Ferraro ns, 1  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar de  
  3 habitatges i 1 plaça d'aparcament i enderroc de l'edifici  
 existent situat al carrer Sant Miquel, 54  

 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 sostres de caba nya,  
 situada al Mas Gleies  



 Llicència d'obres  Aprovar de forma prèvia l’avantprojecte de reforma i  
 ampliació, amb reordenació de volums de la casa Mas  Gabaix de  
  Batet de la Serra  

 Joventut /  Aprovació del conveni de col·laboració interadminis tratiu   
 entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la  
 Garrotxa per a l’elaboració conjunta d’una guia de les  
 activitats d’estiu per a l’any 2008.  

 Intervenció  Urgència. Aprovar les següents certificacions:  
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’urbanització del sector 3 carrer Verge de Fàtima   
 - n.1 de Rúbau Tarrés SA corresponent a les obres  
 d’urbanització de l'espai lliure del carrer Verge d e Fàtima  

 Intervenció  Urgència. Autoritzar l’endossament de la certificac ió n.1 de  
 Josep Vilanova SA corresponent a les obres d’urbani tzació  
 c.Verge de Fàtima al Banc de Bilbao Vizcaya Argenta ria  

 Alcaldia  Urgència. Vista la convocatòria de subvencions de l a  
 Diputació de Girona, programa : Subvencions als Aju ntaments  
 per activitats culturals, referència : Subvencions per a  
 l’edició de Butlletins municipals; presentar a l’es mentada  
 convocatòria el projecte Revista can Joanetes  


