
 Data Acord:  02/07/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Gironés-Bartrina SLL els t reballs  
 topogràfics consistents en l'aixecament en planimet ria i  
 altimetria del sector urbanització Pla Parcial Inte rvolcànic  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Construccions Fusté SA l’e xecució de  
  les obres de drenatge i de seguretat viària al Via l Sant  
 Jordi, segons:  
  a) realització 156 ml canonada de diàmetre 400 sot a vorera  
 alçada C/Pintor Goya i Camí del Triai.  
  b) realització de 4 creuaments Vial Sant Jordi -C/ Fajol  
  c) realització d’1 encreuament Vila Sant Jordi C/A càcia  

 Contractació  Contractar amb Antonio Villarejo i M.R.Palomé SC el s treballs  
  topogràfics necessaris per a la redacció del Pla P arcial  
 Urbanístic del sòl urbanitzable delimitat sector 2 'El  
 Serrat'  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Interios CAT SL els treba lls de  
 subministrament i col·locació d'un envà pluvuial de  protecció  
  de la paret mitgera, corresponent a la casa núm. 1 3 de  
 l'edifici del carrer Mirador, d’acord amb el projec te  
 redactat per Ernest Oliveras Aumallé i aprovat per la Junta  
 de Govern Local en data 03/10/2007  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Estudis i Pro jectes La  
 Vall SL, el contracte de les obres del projecte d'a dequació  
 del local en planta baixa del grup d'esplai 'El Gar buix'  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Aluminis i Se rralleria  
 Deri SL el contracte de les obres del projecte d'ed ifici de  
 vestidors i serveis a Can Frontana de Batet de la S erra  

 Compres  Adquirir de la casa  JP Euroser SL la uniformitat c ompleta,  
 segons pressupost núm. 0800082 que figura com a ann ex,  amb  
 destí al nou sotsinspector en cap de la Policia Mun icipal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Borchers SA el subministra ment de  
 quatre pistoles,  amb destí a la Policia Municipal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Besora SL el subministrame nt i  
 col·locació  de mobiliari amb destí a l'operador de  sala de  
 la Policia Municipal, segons:  
 -1 taulell 194+185 x60 de fusta de faig  
 -1 armari 210x250x45 amb 2 jocs de portes de 2 full es 105x70  
 i 3 de 50x175 de faig envernissat.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obr es  
 d’urbanització nova plaça al barri de Sant Miquel   
 - n.2 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres d’acabats edifici annex de l'Ajuntament  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de  
 Serralleria Deri SL corresponent a les obres de la piscina  
 municipal al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Montolivet  
  Instal·lacions SL, corresponent a les obres edific i annex  
 ajuntament a la Caixa Penedès  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona Unitat  
  de Publicacions, amb destinació a Subvenció per l' edició de  
 butlletins municipals -Edició Can Joanetes-  

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



 Intervenció  Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a in gressar  
 pel subministrament d’aigua potable 1r trimestre 20 08;  
 aprovar l’aportació segons conveni de 1/12/95; l’im port  
 liquidat en concepte de taxa clavegueram 1r trimest re 2008;  
 l’import liquidat en concepte de drets de connexió període  
 2008/01 i el cost de les taxes de la Generalitat en  concepte  
 d’edificis municipals, corresponents al 1r trimestr e de 2008  

 Recaptació  Aprovar el càrrec de sancions de circulació al serv ei de  
 recaptació del Consell Comarcal de la Garrotxa,  co rresponent  
  a contribuents amb domicili fiscal a la comarca, i  que es  
 corresponen amb la relació núm. 1, per tal que  
 realitzi els tràmits executius que corresponguin pe r al  
 cobrament dels deutes  

 Personal  Modificació de les bases per a la provisió d'una pl aça de  
 caporal mitjançant concurs oposició, promoció inter na:  
 - Modificar la base vuitena (Desenvolupament del pr océs  
 selectiu: fase de concurs)    
 - Modificar la base cinquena (Tribunal qualificador ).  Per  
 tal que el tribunal qualificador estigui constituït   
 correctament es dona vot a la secretària i es nomen en dos  
 membres més com vocals que són funcionaris de carre ra d’igual  
  o superior categoria.  

 Personal  Modificar la base cinquena (Tribunal qualificador) de les  
 bases del concurs oposició en torn lliure, de tres places  
 d’agent de la Policia Local d’Olot, grup C2, grup  
 d’administració especial, subgrup de serveis especi als,  
 classe policia municipal.  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques al Departam ent  
 d’Informàtica d’aquest Ajuntament.  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada 4a aula, planta baixa ( català)  
 fase:tancaments paleteria. Edifici públic d’usos mú ltiples a  
 l’Av. Sant Joan de les Abadesses, redactat pels ser veis  
 tècnics municipals.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de  
 rehabilitació d'edifici-hostal situat al carrer San t Pere  
 Màrtir, 29  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  edifici  
 de 2 habitatges situat al carrer Miquel Servet, 8  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització per ampliació  edifici  
 industrial aïllat i modificació de façana situat al  carrer  
 França, 8  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció mur de contenc ió de  
 terres i portal situat al carrer Macarnau, 41  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a ampliació d'edifici comerc ial entre  
 mitgeres situat a l'avinguda Santa Coloma, 139  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edifici entr e mitgeres  
  de 2 habitatges i aparcament i enderroc de cobert al carrer  
 Ribes de Freser, 34  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a rehabilitació de sostre d' edifici  
 plurifamiliar al passeig Bisbe Guillamet, 4  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  edifici  
 plurifamiliar d'habitatges situat al passeig Bisbe Guillamet,  
  4  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edifici plur ifamiliar  
 entre mitgeres d'11 habitatges i 13 places d'aparca ment  
 situat al carrer Volcà Puigastrol, 5-7  

 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 situada a la carretera de Riudaur a, 191  

 Urbanisme  Acceptar la recepció de les obres de millora del Pr ojecte de  



 Control d’accessos al Nucli Antic d’Olot.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització d’un  tram del  
 passatge lateral dels Caputxins, redactat pels serv eis  
 tècnics municipals.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'un  
 consultori de dentista a l'avinguda Joaquim Danés i  Torras, 5  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'un bar i  
  fleca a l'avinguda Reis Catòlics, 26  

 Promoció  Urgència. Autoritzar el traspàs dels llocs de venda  núms. 53  
 a 61 de la Plaça del Mercat, destinat a supermercat , amb  
 efectes d’1 de juliol de 2008. 


