
 Data  19/10/2005 
 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 
 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb l’empresa Enginyeria i Gestió Girona SL els  
 treballs de coordinació de seguretat i salut de les obres  
 de condicionament i millora de les infraestructures de  
 serveis i paviments al sector pisos de La Caixa 

 Contractació Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del 
  dia 05/10/05, en el sentit de contractar a l’empresa  
 Construccions Fusté SA els extres i liquidació de les obres 
  de conservació de paviments de calçada de les vies  
 públiques 2004 

 Contractació Contractar amb l’empresa Electro-Stocks Olot SL els  
 treballs de subministrament i  substitució de bateries  i  
 del conjunt de condensadors BAC, del SAI  de I’Ajuntament 

 Compres Adquirir a l’empresa Inforolot SA material amb destí a la  
 renovació dels equipaments de les diverses dependències  
 municipals 

 Compres Adquirir de la casa Infoself Olot SL material informàtic  
 per tal de renovar els equipaments de les diverses  
 dependències municipal 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Institut Municipal d'Educació 
 Intervenció  Aprovar les certificacions següents: 
 - de liquidació d’obres de Pere Boada Comas SL,  obres de  
 pavimentació de la vorera est de St. Joan les Abadesses 
 - núm. 1 d’ UTE Construccions J.Pallàs SL i Bassegoda  
 Construccions SL, obres d’adequació parcial edifici Can  
 Monsà, seu Fes/Uned tram 2 dues aules P1P ala nord-est   
 - núm.2 de Pere Boada Comas SL, obres de pavimentació de la 
  vorera est de St. Joan les Abadesses 
 - núm.2 de Coempco SA, obres de rehabilitació i reforma de  
 l'edifici de l'Art Cristià, fase 4 
 - núm.1 d'Excavacions Coll SL, obres d’enderroc edifici  
 núm.38 c/Sastres i Esglaiers, s/n  
 - núm.1 d'Excavacions Coll SL, obres d’enderroc edifici  
 núm.37 c/Sastres i Esglaiers s/n i Alt de la Maduixa, 24 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.1 de l’UTE  
 Construccions J.Pallàs SL i Bassegoda Construccions SL  
 corresponent a les obres d’adequació parcial edifici Can  
 Monsà seu Fes/Uned tram 2 dues aules P1P ala nord-est a la  
 Caixa d'Estalvis de Girona 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.2 de  
 Coempco SA corresponent a les obres de rehabilitació i  
 reforma de l’edifici de l’art cristià Fase.4, al BBVA 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 amb destinació a la millora magatzem del Museu Comarcal de  
 la Garrotxa 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona  
 amb destinació al Pla Local de Joventut de 2005 

 Ingressos Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  
 (plusvàlua) 

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

 Ingressos Convalidació decret d'Alcaldia de data 30/09/2005  
 corresponent a l'aprovació del Padró de la taxa d'entrada  
 de vehicles exercici  2005 



 Ingressos Aprovació padró de la taxa d'escombraries empresarials  
 exercici 2005 

 Ingressos Aprovació de la relació individualitzada de quotes a  
 satisfer en concepte de les contribucions especials de  
 millores per les obres d'urbanització adjacents Campdedéu  
 Fase 2, tram carrer Pep Ventura/cantonada Hipòlit Lazaro. 

 Ingressos Aprovació del model financer del contracte de  
 subministrament d'aigua ( exercici 2006 ) 

 Ingressos Aprovació de la relació de baixa presentada per Recaptació  
 per insolvents 

 Recaptació Adjudicació d'un bé moble a l'Ajuntament 
 Via Pública Pintar un pas de vianants a l’Av. Mèxic, a l’alçada de la  
 cruïlla amb l’Av. El Salvador. 

 Via Pública Modificar la senyalització el carrer Nonet Escubós per tal  
 de convertir-lo en un carrer de doble sentit de circulació. 

 Via Pública Senyalitzar un aparcament per a minusvàlids davant del núm. 
  21 de l’Av. Joan de Cabirol 

 Via Pública Col.locar un disc de direcció prohibida a la Ronda Fluvià  
 amb c.Fontanella per tal de convertir aquest tram de la  
 Ronda Fluvià en via de sentit únic. 

 Via Pública Col.locar un disc de prohibit estacionar al costat dret del 
  c. Compositor Ramon Serrat 

 Via Pública Col.locar dos discs de prohibició d’estacionament a l’inici 
  del carrer Compositor Casanovas 

 Urbanisme Aprovar el Projecte de millores paret tancament pati.  
 Actuació A: extrem nord-oest. Actuació B: extrem nord-est  
 al carrer Alforja, redactat pels serveis tècnics  

 Urbanisme Aprovar el Plànol d’obra pintura zones comunes escola  
 d’adults edifici estació FFCC, redactat pels serveis  
 tècnics municipals. 

 Urbanisme Aprovar definitivament el Projecte d’enderroc de la nau  
 situada al retre de al casa núm. 22 

 Urbanisme Aprovar el conveni d’instal·lació provisional de línia de  
 subministrament d’enllumenat públic a la façana de  
 l’edifici del carrer Bisbe Serra  número 13 

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació i reforma local  
 comercial al carrer Abat Racimir, 11 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de local comercial al  
 passeig Bisbe Guillamet 6 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de 6 habitatges  
 unifamiliars en filera al carrer Freixe, 22A, 22B, 24A,  
 24B, 26A i 26B. 

 Llicència  Concedir  llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de planta baixa i tres plantes pis al carrer  
 Volcà Puigastrol, 42 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'espais complementaris  
 d'habitatge a la carretera Santa Pau, 9 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior i ampliació  
 habitatge al carrer Bolós, 13, 1r 

 Llicència  Concedir llicència per a pròrroga per la construcció  
 d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 9 habitatges i  
 aparcaments a l'avinguda Perú, 11 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització de soterrani per a ús 
  forestal i obres de recuperació de paret de tanca i  
 col·locació de filat al Polígon 22 de rústica 97 



 Llicència   Concedir llicència per a reforma interior habitatge usat  
 al carrer Carnisseries, 3, 2n, 1a 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de moll de càrrega en  
 edifici industrial al carrer França, 4 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici de reparació 
  i venda de vehicles al carrer Bèlgica, 1 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici de 4  
 habitatges al carrer Vista Alegre, 52 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma 2 habitatges ( P.2ª  i P  
 3ª) i façanes edifici plurifamiliar carrer Alfons V, núm. 2 
  al carrer Major, 14 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació de dos  
 habitatges al carrer Mestre Turina, 94 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 19 habitatges, 2 locals i aparcaments  
 situat al carrer Macarnau, 38 

 Llicència  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’informe emès  
 per l’arquitecte municipal en relació a  la sol.licitud de  
 llicència de legalització d'obres segons modificació de  
 projecte de construcció d’habitatge a la finca de la Tria  
 de Baix de Batet de la Serra 

 Llicència  Denegar la llicència per a construcció d'edificació  
 auxiliar d'habitatge i adequació de pati de parcel·la  
 situada al carrer Geranis, 98 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (annex III) per a  
 l'obertura d'un taller de marbres al carrer Mestre Toldrà,  

 IME /  Urgència. Ratificar el Decret d’Alcaldia dictat en data  
 07/10/05, que diu que l’Ajuntament d’Olot accepta i  
 ratifica l’aprovació per part del Consell Escolar  
 Municipal, en data 2 de juny, de sol·licitar un Pla  
 Educatiu d’Entorn per al nostre municipi a partir del curs  
 2005-2006. I que s’adhereix a l’esmentada sol·licitud 


