
 Data  14/12/2005 
 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 
 Descripció Explicació 
 Contractació Ratificar el Decret de l'Alcaldia del dia 2/12/05,  
 d'adjudicació  a l’empresa Josep Vilanova SA de les obres  
 de pavimentació de la vorera Est de la carretera de Sant  
 Joan de les Abadesses, tram entre el C/Casimir Plana i  
 l'Av. Sant Joan 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA els  
 treballs de desplaçament canonada de gas natural al carrer  
 Sant Josep de Calassanç 

 Contractació Contractar amb Idees Rètols SC els treballs de  
 subministrament i instal·lació nova senyalització edifici  
 Hospici 

 Contractació Contractar amb Panda Software SL la renovació llicència  
 antivirus 

 Contractació Adjudicar a Equip Tècnic Santandreu SA els treballs  
 relatius a redacció projecte enllumenat públic barri Les  
 Planotes i el Xiprer 

 Contractació Adjudicar a l’empresa  Bassegoda Construccions SL les obres 
  de construcció marquesina i tancament façana vestíbul  
 planta baixa CEIP St. Roc 

 Contractació Contractar amb Pere Boada Comas SL els extres de les obres  
 d'arranjament puntual patologies porxada carrer Geranis  
 (fase 1-2) 

 Contractació Contractar amb Construcciones J.Pallàs SL els extres de les 
  obres de reforma de la coberta invertida (ala nord-est)  
 planta baixa de les antigues escoles de Sant Pere Màrtir 

 Contractació Prorrogar per un termini de 5 anys i 2 mesos el contracte  
 d’arrendament del local situat als baixos de la casa núm.  
 11 del carrer Bisbe Guillamet, 11  per a la seva  
 utilització com a dependències municipals. 

 Contractació Contractar amb Automòbils Güell l'adquisició d'un vehicle  
 marca Mega, model Furgon, amb destí a la Brigada Municipal  

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Institut Municipal d'Educació 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Slot la Plana 
 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.3 de  
 Coempco SA corresponent a les obres de rehabilitació i  
 reforma de l’edifici de l’Art Cristià- Fase 4 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.1 de  
 Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres de  
 Reforma del Teatre Principal 1ª. Fase consolidació de  
 l’estructura de la coberta i adaptació a la normativa, a la 
  Caixa de Girona 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la Fra. 05 149 de data  
 29/11/2005 de Mecànica Industrial Olot SL al BBVA 

 Ingressos Aprovació de la relació individualitzada de quotes a  
 satisfer en concepte de les contribucions especials de  
 millores per les obres de condicionament i millora de les  
 infraestructures de serveis i paviments del sector dels  
 pisos de la Caixa. 

 Ingressos Aprovació de la relació individualitzada d'aportacions  
 segons conveni a satisfer en concepte d'obres de  
 condicionament i millora de les infraestructures de serveis 
  i paviments del sector dels pisos de la Caixa 



 Ingressos Aprovació acord exigència de pagament quotes urbanístiques  
 fase 1a tram carrer Pere Aubert 

 Ingressos Aprovació liquidacions taxa per inspecció de piscines d'ús  
 públic exercic 2005 

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

 Ingressos Aprovació annex 1/2005 del padró taxa escombraries  
 particulars exercici 2005 

 Urbanisme Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del  
 Polígon d’actuació 03.03 de l’IES Montsacopa, redactat per  
 Segalés Carrera SL. 

 Urbanisme Aprovar el Projecte de millora de l’ordenació de trànsit i  
 implantació de Zona 30: sector Benavent. Sector A de les  
 Fonts, redactat pels serveis tècnics municipals. 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització de modificacions en  
 reforma d'edifici per a tres habitatges unifamiliars en  
 filera al carrer Freixe, 66 

 Llicència  Concedir  llicència per a redistribució interior de local  
 per a oficina provisional a l'avinguda Reis Catòlics, 5 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar entre mitgeres al carrer Anglès, 11, 2n 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 22 habitatges, 2 locals i  
 aparcaments al carrer Madrid, 32 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal d'obertura per a  
 l'obertura d'un restaurant al carrer del Roser, 13 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'una  
 oficina bancària al carrer Bisbe Lorenzana, núm. 3 d’Olot. 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'una  
 activitat d'estampació de samarretes al carrer Vescomtat de 
  Bas 9. 

 Joventut /  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a la redacció de mapes  
 d'instal·lacions i equipaments esportius dels municipis de  
 Catalunya per al període 2005-2006 


