
 Data Acord:  02/04/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Traslladar el vehicle  propietat d’aquest Ajuntamen t  i  
 destinat a l’antic Cos de Bombers Voluntaris d’Olot  , marca   
 Chevrolet, matrícula GE-7490  i un carro que s’util itzava per  
  portar la bomba de vapor; al magatzem de la Brigad a  
 Municipal situat a l’avinguda Xile, s/n d’aquesta C iutat.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Decoració i Manufactures del Vidre  
 SL - Decovidre,  els  treballs de reparació del vid re de la  
 xemeneia de la plaça Catalunya, consistents en el  
 subministrament i col·locació de dos vidres laminat s  

 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-2008-800369 al P LL-2008-  
 800438  

 Ingressos  Aprovació padró addicional Annex-1/2008 de l'Impost  de  
 vehicles de tracció mecànica  

 Promoció  Convocatòria de les proves per a l'obtenció de la c redencial  
 professional de taxi  

 Promoció  Aprovació de les bases i convocatòria del concurs p er  
 adjudicar una llicència municipal de taxi  

 Urbanisme  Aprovar inicialment, per segona vegada, el Pla espe cial del  
 Catàleg de Masies i Cases Rurals redactat pels serv eis  
 tècnics municipals, i resoldre les al·legacions pre sentades  
 durant la seva primera exposició al públic.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Conveni per a l’execució de les  
 obres d’urbanització de la prolongació dels carrers  Besalú i  
 Amer.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Conveni per a l’execució de les  
 obres d’urbanització del Polígon d’Actuació 15.05 d el passeig  
  de Sant Roc.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a obres distribució local pe r a  
 oficines situat al carrer Clivillers, 30  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior d'habitat ge en  
 edifici plurifamiliar situat al carrer Bisbe Vilano va, 10  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització adequació de nau  
 industrial per a taller de reparació de vehicles si tuat al  
 carrer França, 122-124  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior en edific i destinat  
  a residència social situada al passeig Bisbe Guill amet, 5  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a consolidació estructural d 'edifici  
 d'habitatge situat al carrer Hostal del Sol, 5  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'habitatge un ifamiliar  
 aïllat situat al carrer Migjorn, 9  

 Festes  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Dept. de Cultura i Mitjans de Comunicaci ó, dins el  
  programa de subvencions a les entitats locals que programin  
 activitats de cultura popular, presentar-hi el proj ecte de  
 les Festes del Tura, i sol·licitar una subvenció.  

 Intervenció  Urgència.  Que s’avanci a l’entitat del Consorci Tr ansversal  
 xarxa d’activitats culturals, la quantitat correspo nent a la  
 subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per fer  
 front a les despeses del projecte de col.laboració  
 intermunicipal per la programació d’activitats cult urals en  
 l’àmbit de les arts escèniques, la música i les art s visuals.  



 Urbanisme  Urgència. Aprovar el conveni urbanístic en ordre a  
 l’adquisició dels terrenys necessaris per a executa r les  
 obres d’urbanització del projecte d’urbanització de  la Ronda  
 les Fonts, tram entre la carretera de Santa Pau i l ’avinguda  
 Verge de Montserrat.  

 Urbanisme  Urgència. Acceptar les ajudes incloses en el Progra ma General  
 del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2007 pe r finança  
 l’obra núm. 2007/566  

 Contractació  Urgència. Aprovació plec de condicions  
 economicoadministratives que regirà l'adjudicació, mitjançant  
 concurs, per a l'obra del PUOSC núm. 2007/566: obre s del  
 projecte d'urbanització de la Ronda de les Fonts: t ram  
 carretera Santa Pau - avinguda Verge de Montserrat  


