
 Data  21/12/2005 
 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 
 Descripció Explicació 
 Llocs públics Procedir a la baixa definitiva del mercat setmanal del  
 dilluns de la ciutat d’Olot de la parada número MD00068,  
 destinada a la venda de planter, amb amb efectes econòmics  
 i administratius el proper 01/01/06 

 Contractació Prorrogar pel termini d'un any, amb efectes del dia  
 1/01/06, el contracte subscrit  amb  l’empresa Bonal  
 empresa de serveis electrics i electrònics SA per a la  
 prestació dels serveis de conservació i manteniment de les  
 instal·lacions semafòriques de la ciutat d'Olot. 

 Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/06  
 el contracte subscrit entre aquest Ajuntament  i l’empresa  
 Llimpiolot SC per a la prestació del servei de neteja dels  
 locals i edificis municipals inclosos en el Bloc D 

 Contractació Prorrogar pel termini d’un any i amb efectes del dia  
 1/01/06 el contracte subscrit entre aquest Ajuntament i  
 l’empresa Neteges Generals i manteniments la Bruixa SL per  
 a la prestació del servei de neteja dels locals i edificis  
 municipals del bloc B. 

 Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/06, 
  el contracte subscrit entre aquest Ajuntament i l’empresa  
 Catalunya Neta SL per a la prestació del servei de neteja  
 del bloc A. 

 Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/06  
 el contracte subscrit amb l’empresa Catalunya Neta SL per a 
  la prestació del servei de neteja dels locals i edificis  
 municipals del bloc C. 

 Contractació Contractar amb Tècnica i Gestió Girona SL els treballs de  
 coordinació de seguretat i salut obres de pavimentació  
 vorera est de la carretera Sant Joan de les Abadesses, tram 
  entre el carrer Casimir Plana i l'av. Sant Joan 

 Contractació Contractar amb Frame 40 els treballs  de realització de la  
 campanya 'Olot en constant transformació', consistents en:  
 direcció i estudi del projecte;  divulgació de campanya;  
 disseny marca i packaging; realització DVD interactiu i  
 guionització i producció. 

 Contractació Contractar amb J.Aumatell Colom els treballs de redacció  
 del projecte, direcció d'obra, aprovació pla de seguretat i 
  salut, coordinació treballs de seguretat i negociacions  
 amb les companyies subministradores, d'enderroc nau annexa  
 als núms. 22 i 24 del carrer Roser. 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Pere Boada Comas SL les obres de  
 substitució de la canonada existent amb desdoblament per  
 pluvials i aigües negres al carrer Volcà Pedraguda 

 Contractació Contractar amb Sorea Sociedad regional de abastecimiento de 
  aguas SA-SOREA,SA- les obres de millora xarxa d'aigua any  
 2005 

 Compres Adquirir de Juegos Kompan SA l'adquisició del joc Galaxy  
 GXY902000 amb destí a un parc de la Ciutat. 

 Compres Adquirir d'Entorn urbà SL material divers 
 Compres  Adquirir d'Entorn Urbà SL de jocs infantils amb destí a  
 diversos Parcs de la Ciutat 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 



 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 - de liquidació d’obres de Pere Boada Comas SL corresponent 
  a les obres d’arranjament puntual patologies porxada c.  
 Geranis (fase 1-2) barri de St. Pere Màrtir.   
 - de liquidació d’obres de Construccions J.Pallàs SL  
 corresponent a les obres de reforma coberta invertida (ala  
 nord-est) p. Baixa edifici antigues escoles St. Pere  
 Màrtir, carrer Geranis.   
 - núm.6 de Rubau Tarrés SA  corresponent a les obres de  
 rehabilitació i millores de la plaça Clarà fase 1  
 Plataforma inferior 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació d'ordinadors  
 enllaçats 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre d'Esplai El Carme 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Institut de Cultura de la  
 Ciutat d'Olot 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Escola Nostra Dona  
 del Tura 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre d'Esplai El Carme 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre Excursionista d'Olot 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa 
 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Atlètic Olot 
 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de  
 Catalunya amb destinació a la construcció d'un arxiu  
 comarcal durant el 2005-2006 

 Ingressos Aprovació annex de l'Impost d'Activitats Econòmiques  
 corresponent a l’exercici 2005-. 

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

 Ingressos Resolució recurs de reposició relatiu a CEM per les obres  
 d'urbanització d'un tram del carrer Folch i Torres 

 Cementiri Acceptar la donació gratuïta de la propietat d'un nínxol. 
 Via Pública Ampliar el nombre d’estacionaments per a motos del carrer  
 Rei Martí l’Humà, afegint cinc estacionaments al set que hi 
  ha actualment. 

 Urbanisme Aprovació definitiva del polígon d'actuació 03.03 IES  
 Montsacopa. 

 Urbanisme Aprovar l’informe emès per l’arquitecte de planejament  
 sobre l’errada advertida en el plànol del Polígon  
 d’actuació 17.04  Camí Hostal de la Corda del vigent Pla  
 d’ordenació urbanística municipal sobre lla reserva del 20% 
  d’habitatge de Protecció Oficial 

 Urbanisme Constatar el fet de la declaració implícita d'utilitat  
 pública a l'efecte d'ocupació dels béns per l'aprovació del 
  Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat  
 definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme de  
 Girona en sessió de 18/06/03, en relació a la finca objecte 
  del present expedient 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma local comercial per  
 oficina bancària al carrer Bisbe Lorenzana 3 

 Llicència  Concedir llicència per a reformes i adequació interior 8  
 habitatges usats al carrer Alt del Tura, 2, 1r 

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació provisional d'un  
 centre de transformació al carrer Pere Llosas 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de tanca de finca a la 
  carretera de la Deu, 125 



 Llicència  Concedir llicència per a construcció habitatge unifamiliar  
 aïllat al carrer Volcà Pujalós, 22 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de a l'avinguda Sant Jordi 102 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció habitatge  
 plurifamiliar a l'avinguda Sant Jordi, 114 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de local en planta baixa  
 per destinar-lo a oficina d'assegurances a l'av.Girona, 61 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de 4 habitatges  
 unifamiliars en filera al carrer Pallerol, 15, 17, 19, 21 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma edifici entremitgeres per  
 la creació de dos habitatges al carrer Freixe, 56A i 56B 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció habitatge unifamiliar  
 aïllat a la carretera de Santa Pau, 171 

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació de tanca per a  
 recinte de contenidors en edifici comercial a l'avinguda  
 Santa Coloma, 78 

 Llicència  Aprovar els criteris de valoració d'obres a efecte de  
 liquidació de drets de llicències, mòduls llicències  
 d'obres any 2006 

 Cultura / ICCO Aprovar el conveni amb el Consorci de Normalització  
 Lingüística per a la realització de cursos de català  
 destinats a persones immigrades. 

 Urbanisme Urgència. Aprovar inicialment el Pla Especial de Regulació  
 dels usos recreatius al terme municipal d’Olot. 

 Recaptació Urgència. Donar de baixa rebuts de baixes, en concepte de  
 sancions de circulació, corresponents a deutors amb  
 domicili fiscal fora de la comarca de la Garrotxa, després  
 d’haver dut a terme les gestions executives corresponents  
 per al seu cobrament. 

 Urbanisme Urgència. Renovar i prorrogar el Conveni de col·laboració  
 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya  
 mitjançant la Direcció General d’Habitatge del Departament  
 de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria General de  
 Joventut del Departament de la Presidència, l’empresa  
 ADIGSA, l’Ajuntament d’Olot i l’empresa Gestora Urbanística 
  Olotina SA, per la posada en marxa del Programa de  
 Mediació per al Lloguer Social en el municipi d’Olot. 


