
 Data  09/11/2005 
 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 
 Descripció Explicació 
 Contractació Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia  
 17/10/05 la prestació del servei de promoció de la  
 Cooperació a la Ciutat d'Olot, amb Escaler SCCL 

 Compres Adquirir de la casa Paco García, prendas y artículos de  
 uniformidad SA, material amb destí a la Policia Municipal 

 Compres Adquirir de la casa Paco García, prendas y artículos de  
 uniformidad SA vestuari amb destí a la Policia Municipal 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 
 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 - núm. 1 d’ UTE Construccions J.Pallàs SL i Bassegoda  
 Construccions SL corresponent a les obres complementàries  
 d'adequació espai P1P (entre aules) edifici Can Monsà, seu  
 FES/UNED    
 - núm. 1 de Bassegoda Construccions SL corresponent a les  
 obres interiors rehabilitació lavabos planta baixa i primer 
  pis Escola Municipal de Música 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.1 de l’UTE  
 Construccions J.Pallàs SL i Bassegoda Construccions SL  
 corresponent a les obres complementàries d’adequació espais 
  p1p (entre aules)  Can Monsà seu Fes/Uned) a la Caixa  
 d'Estalvis de Girona 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.1 de  
 Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres de  
 rehabilitació lavabos PB i P’adequació parcial edifici Can  
 Monsà P escola municipal de Música, a la Caixa d'Estalvis  
 de Girona 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona  
 amb destinació al desplaçament a Califòrnia del Club de  
 Patinatge artístic per participar al campionat mundial. 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Patronat Joan Sellàs Cardelús 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Patronat Joan Sellàs Cardelús 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre Catòlic d'Olot 
 Intervenció Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament 
  i Puig Funerària, per el patrocini de la publicació  
 Escultura Funerària del Cementiri Municipal d’Olot 

 Intervenció Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament 
  i la Floristeria l'Arrel, per el patrocini de la  
 publicació Escultura Funerària del Cementiri Municipal  

 Intervenció Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament 
  i Besora SL, per el patrocini de la publicació Escultura  
 Funerària del Cementiri Municipal d’Olot 

 Intervenció Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per tal  
 de finançar el 50% dels interessos meritats per préstecs a  
 concertar pels Ajuntament, per a cobrir necessitats en  
 actuacions en clavegueram de la ciutat. 

 Recaptació Aprovació baixes per insolvència de l'Àrea de Recaptació  
 del Consell Comarcal de la Garrotxa. 

 Cooperació Aprovar la integració de l’Ajuntament d’Olot a la Xarxa de  
 Municipis Participatius de les Comarques Gironines. 

 Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte dels elements  
 arquitectònics del monument en memorial als vençuts i  
 condicionament urbanístic del seu entorn 

 Urbanisme Prendre acord acord relatiu a adquisició de terreny afectat 
  com a zona verda al carrer Ferradura. 



 Llicència  Concedir llicència per a reforma de portal de garatge al  
 carrer Compositor Pere Aubert, 15 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de paret de tanca al  
 carrer Castanyer, 23 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de tanca al carrer  
 Castanyer, 25 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de tanca al carrer  
 Castanyer, 27 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació proj. construcció  
 edifici plurifamiliar entre mitgeres de 52 habitatges, 2  
 locals comercials i aparcaments a la ctra. Les Tries, 84 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de construcció auxiliar  
 d'habitatge unifamiliar al carrer Dàlies, 36 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edificiació auxiliar 
  vinculada a habitatge al carrer Volcà Pedra Aguda, 7 

 Llicència  Donar compte de l’informe emès per en relació a la  
 sol·licitud de llicència d'obres de rehabilitació i  
 adequació de la cabana del mas la Coromina 

 Joventut /  Estudi i aprovació del projecte, pressupost i contractació  
 de la campanya Nadal Diver 2005. 

 Intervenció Urgència. Que s’avanci a l’entitat Centre Catòlic d'Olot la 
  quantitat corresponent a la subvenció atorgada per la  
 Diputació de Girona amb núm. d’expedient 17028 per  
 l’organització de la Prova d’artista, 30 dies de gravat a  
 Olot 

 Ingressos Urgència. Aprovació liquidacions altes 1r i 2n trimestre  
 l’Impost d'Activitats Econòmiques exercici 2005 


