
 Data Acord:  05/11/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Aprovar el plec de clàusules economicoadministrativ es que  
 regirà l'adjudicació de les obres  d'urbanització d el passeig  
  del Bisbe Ramon Guillamet, incloses en el Pla Únic  d’Obres i  
  Serveis de Catalunya any 2008, programa general i específic  
 de dinamització i equilibri territorial, actuació n úm.  
 2008/403.  

 Contractació  Acceptar les ajudes incloses en el Programa General  del Pla  
 Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008 per finanç ar l’obra  
 núm. 2008/403.  

 Contractació  Contractar amb Antonio Villarejo M.R.Palomé SC els treballs  
 relatius a la fragmentació de les poligonals i reca lcul  de  
 la xarxa local de punts de suport d'acord amb el pr essupost   
 presentat per l’esmentada empresa i que figura com a annex a  
 l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Manfred Burkardt - Mabuwe b- els  
 treballs d’elaboració de la  pàgina web de l'Àrea d e Joventut  
  i Esports d’aquest Ajuntament,   segons les caract erístiques  
  que es detallen en el pressupost que figura com a annex a  
 l'expedient.  

 Contractació  Adjudicar definitivament  a l’empresa Comunicacione s  
 Comarcales SA -Comunical-  les obres del projecte d e  
 renovació de la senyalització urbana d’orientació. Fase 3:  
 vies col·lectores  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Equipamientos y Materiales   
 Deportivos, SL el subministrament i col·locació de material  
 esportiu amb destí a diversos equipaments esportius  municipals.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Inforolot SA el subminist rament de  
 4 PC'S amb destí a les noves dependències d'Infraes tructura i  
  OAC 

 Contractació  Contractar amb l’empresa Tallers Juvanteny, SL els treballs  
 de subministrament i instal·lació d'una porta autom àtica  

Manusa corredora de 2 fulles d'obertura central amb  destí a 
l’entrada d’aquest Ajuntament  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Olotins Am ics del  
 Porc i el Xai  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Greda  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Club Natació Olot  

 Ingressos  Aprovació liquidacions taxa control anual de piscin es d'ús  
 públic, exercici 2008  

 Urbana  Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre Béns Imm obles  
 Urbans, relació 2008007  

 Ingressos  Aprovar el resum de baixes núm. de factura 080010 p resentades  
  per Recaptació.  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  



 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Urbanisme  Aprovar definitivament l’expedient de canvi de sist ema  
 d’actuació del PA 01.01Plaça de Braus, de la modali tat de  
 reparcel·lació per compensació bàsica a la modalita t de  
 cooperació.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament la relació concreta i indivi dualitzada  
 de propietaris i de béns i drets afectats pel políg on  
 d'expropiació per a l'adquisició dels terrenys per al  
 col·lector de la zona de la Guardiola, del terme mu nicipal  
 d'Olot  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’expropiació pe r taxació  
 conjunta del polígon d’actuació per a l’adquisició dels  
 terrenys per al col·lector de la zona de La Guardio la.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació ascensor en e difici  
 plurifamiliar entremitgeres situat a l'avinguda Rei  Jaume II,  
  43  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta baixa  
 per a oficina situada al carrer Madrid, 80, B, 1  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a ampliació de garatge en ha bitatge  
 unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Tarrago na, 24  

 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 d'instal·lació de depuració a la casa de  
 colònies Mas La Cànova d'en Solà  

 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 de projecte de conversió de terra ssa a  
 coberta, situada al Mas la Boixeda, crta. de Santa Pau, 13  

 Urbanisme  Aprovar  inicialment la memòria valorada de rehabil itació i  
 adaptació dels guals de les voreres de la carretera  C-26  
 d’Olot a La Canya. (Tram entre La Rodona i la rodon a d’enllaç  
  amb la carretera  A-26 Eix Pirinenc, redactat pels  serveis  
 tècnics municipals.  

 Contractació  URGÈNCIA. Adjudicar provisionalment a l’empresa Mon tolivet  
 Instal·lacions SL  les obres del projecte complemen tari per a  
  l'ampliació de l'Ajuntament, -edifici annex existe nt-  


