
 Data Acord:  26/03/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Acceptar la renúncia presentada per l’adjudicatària  de la concessió 

d’utilització i explotació d’un bar al Casal dels V olcans, amb 
efectes del 16/03/08  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Magda Disseny SL els treb alls de  
 disseny i realització del  tríptic 'informació d'in terès per  
 al ciutadà'  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Catalana de Marketing Dir ecte SL  
 els treballs d'impressió de 15.000 tríptics 'inform ació  
 d'interès per al ciutadà'  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Josep Vilanova SA els tre balls del  
 projecte de modificacions espais lliures del subsec tor A de  
 Bonavista  -actuacions de millora de la plaça Casta nyer-,  
 d’acord amb el projecte redactat pels Serveis Tècni cs  
 Municipals.  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure en tre  
 l’Ajuntament d’Olot i l’Associació de Veïns del bar ri de Sant  
 Miquel per a la gestió compartida del Casal del Bar ri.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Catalunya Neta SL  l’ampl iació del  
 servei de neteja dels locals i edificis municipals inclosos  
 en el  bloc 'C', amb 4 hores setmanals al Museu Com arcal de  
 la Garrotxa amb efectes del dia 1/04/08  

 Contractació  Contractar amb A. García Gómez (Cortidecor) el  
 subministrament i col·locació de cortines emrotllab les screen  
  de color gris amb destí a la Biblioteca Marià Vayr eda  

 Contractació  Adquirir de la casa Olot Motor SL un camió Nissan, Model  
 Cabstar amb cabina abatible amb destí a la Brigada Municipal  

 Compres  Adquirir de la casa Comercial Totauto SA un vehicle  de segona  
 mà  marca Opel, amb destí a la Policia Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya,  
 ICAEN, Dept. Treball i Indústria, amb destinació a  
 subvencions en règim reglat en el marc del programa  d'estalvi  
 energètic, projecte d'adequació luminotècnica i d'e stalvi  
 energètic de l'enllumenat públic  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya,Institut Català d'Energia, amb destinació  a   
 Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica i s'obre  la  
 convocatòria per a l'any 2007 -projecte de substitu ció de les  
 làmpades actuals de tota la instal·lació semafòrica  

 Oficina atenció  Aprovar el Projecte per a la creació de l’Oficina d ’Atenció  
 al ciutadà d’Olot i sol·licitar al Ministerio de  
 Administraciones Públicas les ajudes per a projecte s eModel  
 per a la modernització de l’administració local i p er la  
 millora de l’atenció al ciutadà.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a substitució de coberta de cabana i  
 construcció de piscina al Mas Casamitjana, 1, 1r  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de  
 rehabilitació i ampliació d'edifici plurifamiliar e ntre  
 mitgeres per a 3 habitatges situats al carrer Roser , 11  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres de refo rma de  
 local  (amb augment del nombre de locals de 1 a 3)   situada  
 al passeig de Barcelona, 6, B  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edificació a uxiliar en  
 habitatge unifamiliar adossat situat al carrer Hort ènsies,  
 10  



 Llicència d'obres  Denegar la llicència per a legalització d'obres d'a mpliació  
 de cabanya situada al Mas la Coromina (Les Fonts)  

 Medi Ambient /  Ampliació de la llicència municipal (Annex III) per  a  
 desenvolupar una activitat d'elaboració i venda de plats  
 cuinats situada a l'avinguda Sant Jordi, 172 baixos  de la  
 nostra ciutat.  

 Medi Ambient /  Denegació de la llicència municipal d'activitats (A nnex III)  
 per a l'obertura d'un magatzem de màquines i vehicl es d'obra  
 al carrer Madrid, 30  

 IME / Ensenyament  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, programa Acció Social i cooperació al  
 Desenvolupament, per al finançament de despeses de  
 funcionament i manteniment dels centres docents d'e ducació  
 especial; presentar a l'esmentada convocatòria el p rojecte  
 Manteniment i funcionament CEIP Lluís Ma. Mestras, i  
 sol·licitar una subvenció.  

 IME / Ensenyament  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, programa d'atenció a la ciutadania i cohesi ó social,  
 Manteniment i funcionament d'escoles de formació de  persones  
 adultes, presentar a l’esmentada convocatòria el pr ojecte:  
 Manteniment i funcionament centre formació adults G arrotxa, i  
 sol·licitar una subvenció.  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent d’Olot  
per a la donació i cessió de drets del Fons Bolivia  Corcoy  a 
l’Ajuntament d’Olot amb destí a l’Arxiu Comarcal de  la Garrotxa.  

 Museu Retornar una peça dipositada al Museu Comarcal.  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, programa: subvencions als ajuntaments per a ctivitats  
 culturals, presentar-hi els projectes Lligamosques i The  
 Urban Culture, i sol·licitar una subvenció  


