
 Data  16/11/2005 
 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 
 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb Cristina López Bisbal -Too Visual- els  
 treballs relatius a l’estudi de senyalització de l’edifici  
 Hospici, el disseny de la senyalètica i la coordinació del  
 muntatge de la nova senyalització 

 Contractació Aprovació plec de condicions per a la contractació d'un  
 arquitecte pels serveis de col·laboració amb el servei  
 d'Infraestructures i Obra pública per actuacions a l'espai  
 al públic 

 Contractació Aprovació plec de condicions per a la contractació d'un  
 arquitecte pels serveis de col·laboració amb el servei  
 d'Infraestructures i obra pública per actuacions a l'espai  
 al públic 

 Contractació Aprovació plec de condicions per a la contractació d'un  
 arquitecte pels serveis de col·laboració amb el servei  
 d'Infraestructures i obra pública per actuacions a l'espai  
 al públic 

 Contractació Contractar amb l’empresa Mobles Soler SL els treballs de  
 confecció dels materials per al muntatge de 8 casetes  

 Contractació Aprovar el conveni a subscriure entre aquest Ajuntament i  
 la Unió Esportiva Olot per a la realització de millores de  
 l’Estadi Municipal, amb la instal·lació d’un acumulador  
 d’aigua calenta per als vestidors 

 Contractació Contractar amb l’empresa Mecánica Industrial Olot SL els  
 treballs de subministrament i instal·lació de graelles per  
 a penjar quadres, retaules, gravats etc, amb destí al  
 magatzem del Museu Comarcal de la Garrotxa 

 Contractació Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL la instal·lació,  
 configuració i adaptació al entorn web, de l’aplicatiu  
 Matrix, per tal d’obtenir informació des d’un entorn web de 
  les dades i aplicacions de Genesys 05 

 Compres Adquirir de la casa Estanys Blaus SL un servidor en Rack 
 Compres Adquirir de la casa Agustí CM SL Can Manxa diverses caixes  
 de conservació per al material arqueològic, etnològic i de  
 ciències naturals i diversos prestatges metàl.lics, amb  
 destí al magatzem del Museu Comarcal de la Garrotxa. 

 Contractació Contractar amb M. Quintana els treballs d’instal·lació i  
 muntatge de graelles, prestatges i planeres i diversos  
 trasllats obres, al Museu Comarcal de la Garrotxa. 

 Compres Adquirir de l’empresa M. Esquena bases i suports de fusta  
 per a escultures de petit i gran format  amb destí al Museu 
  Comarcal de la Garrotxa 

 Compres Adquirir de l’empresa FV Seguretat diversos detectos i  
 alarmes de seguretat amb destí al  Museu Comarcal de la  
 Garrotxa. 

 Compres Adquirir de l’empresa Introsoft tres ordinadors, un escaner 
  i dues impressores, així com contractar la implementació  
 de software per rectoc d’imatges i bases de dades. 

 Compres Adquirir de l’empresa Oficina i Arxiu Arqués SL tres  
 planeres per a conservar dibuixos, numismàtica, teixit i  
 d’altres amb destí al Museu Comarcal de la Garrotxa. 

 Contractació Contractar amb l’empresa X.Roura Pla els treballs de  
 conservació preventiva i trasllat d’obres Museu Comarcal de 
  la Garrotxa 



 Compres Adquirir de l’empresa Equiro Equipaments SL diversos ganxos 
  i material per a penjar quadres amb destí al magatzem del  
 Museu Comarcal de la Garrotxa. 

 Compres Adquirir de l’empresa Entomopraxis SCP caixes amb destí al  
 Museu Comarcal de la Garrotxa. 

 Compres Adquirir de l’empresa Introsoft un videoprojector amb destí 
  al Museu Comarcal de la Garrotxa. 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 
 Intervenció Aprovar la certificació núm. 3 de Coempco SA corresponent a 
  les obres de rehabilitació i reforma de l'edifici de l'Art 
  Cristià 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la fra.núm.19.675 de Sociedad  
 Cooperativa La Union al BBVA 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a Ganzaia 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre Catòlic 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic a Ganzaia 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’IMPC 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’ICCO 
 Cementiri Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del cementiri  
 municipal, a aquells titulars dels mateixos, que han  
 manifestat la seva voluntat de vendre’ls. 

 Via Pública Senyalitzar 6 nous aparcaments de zona blava a la Plaça  
 Clarà, al tram de davant l’escola Pia 

 Via Pública Col.locar un disc de prohibit parar i estacionar al costat  
 dret del c. Fluvià, a l’entrada des del c. Fontanella. 

 Via Pública Col·locar un disc de prohibit estacionar al costat dret del 
  carrer Escon 

 Via Pública Col·locar dos discs de prohibit estacionar a l’entrada de  
 l’Hotel Riu Olot 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'un edifici  
 plurifamiliar de 8 habitatges, 1 local comercial i  
 aparcaments al carrer Abat Racimir, 71 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres d'adequació de  
 local comercial a l'avinguda Girona, 41 

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació de cabana per a ús  
 no determinat al Mas Les Cols 

 Llicència  Denegar la llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 10 habitatges, 3 locals comercials i  
 aparcaments al carrer Ramon Berenguer, 3 

 Joventut /  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell  
 Comarcal de la Garrotxa, que estableix les bases de  
 col·laboració per a la concreció i gestió del Projecte  
 missatges sms 


