
 Data Acord:  11/06/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Augmentar en un 4,2% (IPC abril) i amb efectes del dia  
 1/05/08 el preu de l'arrendament de part de les  
 instal·lacions de la piscifactoria del Molí de les Fonts  

 Contractació  Prorrogar el contracte subscrit amb E. Callís Freix as per  
  a la  prestació de serveis d'arquitecte per col·la borar en  
 l'àrea d'infraestructura i obra pública.  

 Contractació  Adjudicar a Antonio Villarejo i M.R.Palomé SC, els treballs  
 de topografia necessaris per a la redacció del proj ecte  
 d’ampliació de la plaça Campdenmàs, consistents en  
 l’aixecament topogràfic de les façanes dels carrers :  
 Esglaiers, Lliberada Ferrarons, Parra, Bonaire, Alt  del Tura,  
  Verge del Portal i plaça Campdenmàs  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Electromecànica Soler  els  treballs  
 extres relatius a instal·lacions contra incendis i enllumenat  
  d'una plaça d'aparcament a l'estació d'autobusos .  

 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contrac te de  
 consultoria i assistència tècnica per a la redacció  del  
 projecte de la Llar d’Infants del Morrot,  a l’equi p  
 d’arquitectes López-Riembau Arquitectes SCP  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació núm. 2 de Construccions Pal làs SL  
 corresponent a les obres de reforç amb acabats cel ras i  
 climatització Torre Castanys  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 Personal  Aprovar la relació d’alumnes de batxillerat dels di ferents  
 IES d’Olot que desenvoluparan les pràctiques a l’AM O, a  
 l’AIO, als serveis d’intervenció i d’informàtica i oficina de  
  turisme els mesos de juny i juliol de 2008.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment els Estatuts i Bases d’Actuació  10.19 al  
 carrer Sant Miquel 2  

 Urbanisme  Aprovar inicialment els Estatuts i Bases d’Actuació  10.21 al  
 carrer Sant Miquel 4  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte per a  soterrani  
  en edifici plurifamiliar situat al carrer Serra i Ginesta,  
 11  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Anton i Molins,  
 16  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  habitatge  
  unifamiliar en filera al carrer Terrassa, 3  

 Llicència d'obres  Denegar la llicència sol·licitada per a reforma de coberta de  
  cabanya al Mas La Comadevall  de Batet de la Serra  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’adequació urbanís tica  
 cruïlla camí dels Desemparats carrers Marià Jolis P ellicer i  
 Pou del Glaç  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental per a l'adequació  d'una  
 planta de fabricació de formigó a l'avinguda Antoni  Gaudí, 7  
 d'Olot  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental per a l'obertura d'una  
 indústria de fabricació de cordes i cordills de fil s tèxtils  
 al carrer Bestrecà,5 d'Olot.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental per a l'obertura d'una  
 agrobotiga al passeig de Barcelona, 6, baixos  



Joventut /  Aprovar la presentació de les al·legacions a la pro posta  
d’actualització, corresponent a l’any 2008, dels es tudis de 
localització de les instal·lacions de la xarxa bàsi ca del Pla 
director d’instal·lacions i equipaments esportius d e Catalunya.  

 Aquestes al·legacions es fonamenten en el MIEM d’Ol ot  
 presentat al Consell Català de l’Esport.  

 Joventut /  Vista la concessió directa de subvencions de la Dip utació de  
 Girona, exclosa de concurrència pública, sol·licita r l'opció  
 d’un conveni global entre l’Ajuntament d’Olot i la Diputació  
 de Girona  per a les activitats esportives amb els programes  
 de promoció esportiva escolar  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions del Consell Ca talà de  
 l’Esport, programa "Subvencions pel desenvolupament  del Pla  
 Esport contra les desigualtats corresponents al Pro grama F",  
 presentar a l’esmentada convocatòria el projecte "P la Esport  
 programa F", i sol·licitar una subvenció  


