
 Data Acord:  18/06/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Paexba SL el contracte  
 d’obres de conservació dels paviments de calçada le s vies  
 públiques any 2008 (Fase 2)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  SGS Tecnos SA els treball s de  
 coordinació de seguretat i salut de les obres del p rojecte de  
   conservació dels paviments de calçada de les vies  públiques  
  any 2008. Fase 1.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/06/08,  
 el contracte per a l’arrendament d’un local situat a  
 l’avinguda Xile  d’aquesta Ciutat i destinat a maga tzem de la  
  Brigada Municipal .  

 Contractació  Augmentar en un 4,6% , i amb efectes del dia 1/06/0 8, el preu  
  de l'arrendament del local situat al primer 1er-1a .dreta del  
  carrer Castellà LLovera, núm. 1,  destinat a prest ació de  
 serveis socials com a seu de la Xarxa de Salut Ment al  

 Contractació  Augmentar en un 4,6% el preu del cànon anual corres ponent a  
 l'any 2008 de la concessió per a la utilització i e xplotació  
 d'un bar-restaurant ubicat a la piscina municipal d 'Olot i  
 del servei de bar, neteja, manteniment i porteria d el local  
 de Joventut ubicat a l'edifici de l'antic Cinema Nú ria  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure en tre aquest  
  Ajuntament i les Sres. Satorre Teixidor per a la d onació i  
 cessió de drets del fons  fotogràfic del Sr. Antoni  Satorre  
 Tomàs, per a formar part del fons de l’Arxiu d’Imat ges  
 d’Olot.  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure en tre aquest  
  Ajuntament i  l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat  
 (IMPC) per a la dinamització comercial al Barri Vel l d’Olot.  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure en tre aquest  
  Ajuntament i  el Consorci de Benestar Social de la  Garrotxa,  
  relatiu a la dinamització comunitària i al treball  per a  
 l’equitat de gènere al Barri Vell d’Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL els  serve is i  
 assistència tècncia de les aplicacions 'Audifilm Ge nesys5'  
 per a la posta en marxa i millora aplicacions: GTR;  HAB, SDE,  
  Matrix  

 Intervenció   Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de l ’Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal   
 - n.1 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres de l ’Arxiu  
 Comarcal i equipament municipal   
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’urbanització avinguda Cuba  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’urbanització  avinguda  
 Cuba al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Consell Comarcal  de la  
 Garrotxa, amb destinació a convocatòria d'ajuts als   
 ajuntaments de la comarca pel manteniment de camins  rurals  
 per l'any 2008- arranjament camí Hostal de la Corda  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions complementàries de la taxa  de  
 clavegueram exercici 2007 i les liquidacions provis ionals de  
 la taxa de clavegueram exercici 2008,  i notificar- les als  
 diferents interessats.  



 Personal  Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya de la   
 Generalitat de Catalunya una pròrroga, per el termi ni de  
 dotze mesos, de la contractació de l’agent d’ocupac ió i  
 desenvolupament local per a la realització del proj ecte  
 Estalvi Energètic.  

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades pels alumnes de l'IES-SEP La  Garrotxa  
 durant el mes de maig  

 Urbanisme  Aprovar la Modificació parcial de les Condicions Ge nerals de  
 les llicències d’obres incorporant entre les condic ions la  
 següent: "9.- No es permet que com a conseqüència d e  
 l’execució de les obres, s’embrutin els embornals d e la via  
 pública, essent obligació del promotor l’adopció de  les  
 mesures adequades per evitar-ho. L’incompliment d’a questa  
 condició comportarà la retenció de la fiança diposi tada en  
 concepte de moviment de terres o runes i reposició de  
 paviments. "  

 Urbanisme  Sol.licitar al Departament de Política Territorial i Obres  
 Públiques de la Generalitat de Catalunya una subven ció dins  
 la convocatòria d’atorgament d’ajuts per a actuacio ns de  
 dinamització territorial a les comarques de muntany a, per tal  
  de finançar part del projecte de vestidors i serve is a Batet  
  (Can Frontana), amb el compromís, en cas de result ar-ne  
 beneficiari, de dur a terme les actuacions objecte de la  
 subvenció.  

 Urbanisme  Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de  
 concessió directe per al finançament dels accessos de la Llar  
  d’Infants Les Fonts.  

 Urbanisme  Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per a  
 finançar els estudis per a l’anàlisi i diagnosi del  Parc  
 d’habitatges, de les necessitats d’habitatge i dels  segments  
 de població amb dificultats d’accés.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a substitució de sostres i c oberta de  
 cabanya situada al Mas Gleies  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a consolidació de coberta d' edifici  
 sense ús situat al Mas Can Eloi  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres d'adequ ació de  
 local situat al carrer Enric Granados, 4  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edificació d e planta  
 baixa entre mitgeres destinada a aparcament al carr er La  
 Coma, 7  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'habitatge un ifamiliar  
 aïllat situat al carrer Migjorn, 7  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior en habita tge  
 d'edifici bifamiliar entre mitgeres situat al carre r Madrid,  
 204, B  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres (ampliació  
  de 6 a 9 habitatges i d'1 a 2 locals) situat al ca rrer Sant  
 Ferriol, 22 - Sant Pere Màrtir, 2.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta baixa  
 en edifici aïllat situat a la plaça Catalunya, 7  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres d'adequ ació de  
 local en planta baixa per a comerç situat al passei g de  
 Barcelona, 6, B, 1  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'edif ici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges, situa t al  
 carrer Roser, 18  

 Llicència d'obres  Denegar la llicència sol·licitada per a construcció  de 4  
 habitatges unifamiliars aïllats situats a la carret era de la  



 Deu, 81  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte executiu d’urban ització  
 del Firalet  redactat per Aranda-Pigem- Vilalta Arq uitectes.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte bàsic d’urbanitz ació del  
 Firal i del Firalet  redactat per Aranda-Pigem-Vila lta  
 Arquitectes.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte de renovació de les xarxes  
  de serveis d’urbanització del passeig del Bisbe Gu illamet   
 redactat pels serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte executiu d’urban ització  
 del sector del Polígon d’Actuació 11.02 Cuní  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'una  
 activitat de taller de reparació d'automòbils a l'a vinguda  
 Antoni Gaudí, 3  


