
 Data  23/11/2005 
 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 
 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL les obres  
 complementàries a les obres de preparació de la  
 rigola-vorera de la carretera de Riudaura 

 Contractació Contractar amb l’empresa Construccions J.Pallàs SL els  
 treballs de manteniment puntual de la coberta transitable  
 del Casal de Sant Miquel 

 Contractació Contractar amb l’empresa UTE Construccions J.Pallàs SL,  
 Bassegoda Construccions SL els treballs puntuals a la  
 coberta de l’ala sud-est  de l’edifici de Can Monsà ubicat  
 al carrer Fontanella, núm. 1-3, seu de la FES i UNED 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Construccions J.Pallàs SL les obres  
 del projecte d’arranjament de façanes de l’antic edifici  
 Hospici. Fase 3: façana carrer Hospici 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Construccions J.Pallàs SL les obres  
 del projecte d’arranjament de façanes de l’antic edifici  
 Hospici. Fase 4: façana carrer Antoni Llopis 

 Contractació Adjudicar a RCR Aranda, Pigem, Vilalta, Arquitectes SL els  
 treballs relatius a la redacció del projecte complementari  
 de la construcció d’equipament (vestidors) de l’Estadi  
 d’Atletisme 

 Contractació Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL el servei de  
 suport especial Suite Sical 06 per als serveis de  
 Comptabilitat fins el 31/12/06 

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

 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 : c. Mestre Turina i Pere Aubert 

 Contractació Prorrogar per un termini d’un any, amb efectes del dia  
 1/01/06, el conveni subscrit  entre aquest Ajuntament i el  
 Consell Comarcal de la Garrotxa, per a l’organització,  
 conservació i difusió dels fons de l’arxiu del Consell  
 Comarcal de la Garrotxa i dels de l’arxiu municipal d’Olot. 

 Via Pública Senyalitzar un aparcament per a minusvàlids al carrer  
 Terrassa, davant la residència 

 Urbanisme Aprovar el Projecte de modificació de vorera i tanca accés. 
  Tram A: aparcament vorera. Tram B: portal accés a  
 l’avinguda Joan de Cabirol, redactat pels serveis tècnics  

 Urbanisme Aprovar el Projecte  de reposició de senyalització i  
 reordenació del trànsit dins de l’àmbit de conservació de  
 paviments de l’any 2005, redactat pels serveis tècnics  
 municipals. 

 Urbanisme Aprovar el Conveni amb Telefónica sobre les infrastructures 
  i canalitzacions del Projecte d’urbanització de Ca n’Elies 
  i Av. Sant Joan 

 Urbanisme Resoldre adquisició de terreny per a equipament aparcament  
 a la Piscina Municipal 



 Urbanisme Nomenar responsable de la Corporació en ordre a la  
 certificació del compliment de les obligacions derivades de 
  les actuacions previstes en el marc del conveni de  
 col·laboració entre el Departament de Política Territorial  
 i Obres Públiques i l’Ajuntament d'Olot per al  
 desenvolupament del Projecte d’intervenció integral en el  
 Nucli Històric, a Joan Albesa. 

 Urbanisme Resoldre adquisició de terreny afectat per espai lliure 
 Llicència  Concedir llicència construcció d'edificació auxiliar d'un  
 habitatge unifamiliar al carrer Volcà Artigues Roges, 1 

 Llicència  Concedir llicència enderroc edifici i nova construcció  
 edifici 2 habitatges i local al carrer St.Pere Màrtir, 23 

 Llicència  Concedir llicència construcció de dos habitatges  
 unifamiliars aparellats al carrer Volcà Pujalós, 12 

 Llicència  Concedir llicència per a obres d'addició de 2 plantes en  
 edifici destinat a habitatge al carrer Pintor Domenge, 15 

 Llicència  Concedir llicència per a renovació de pistes de tenis i  
 construcció de grades a l'avinguda Pere Badosa 

 Llicència  Denegar llicència per a construcció edifici industrial  
 sense ús situat al carrer Mestre Turina 

 Benestar Social Aprovar la renovació del conveni subscrit entre el Servei  
 Català de la Salut del Departament de Salut de la  
 Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per  
 actuacions en matèria de drogodependències. 

 Benestar Social Urgència. Aprovar el conveni de col·laboració entre el  
 Ministerio de Fomento i l’Ajuntament d’Olot per a la  
 finançació  de les obres de rehabilitació de l’edifici de  
 l’Art Cristià per al Museu dels Sants. 

 Recaptació Urgència. Derivació de responsabilitat subsbidiària als  
 administradors d'empreses que han cessat en les seves  
 activitats 

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

 Benestar Social Urgència. Aprovar conveni per a la cooperació  
 interadministrativa entre el Departament de Benestar i  
 Família i l'Ajuntament d'Olot 

 Alcaldia Urgència. Adherir-nos a la Declaració del dia 25 de  
 novembre, com a Dia Internacional contra la Violència  
 envers les Dones, 2005. 


