
Data Acord: 23/02/2005
Òrgan Junta de Govern Local ordinària
Descripció: Explicació:
Llocs públics Procedir a l’ alta  per ocupar una de les places disponibles del

 mercat setmanal del dilluns de la ciutat d’Olot,  amb efectes
econòmics i administratius el proper 01/01/05, acordat en la
reunió de comissió de mercats.

Contractació Prorrogar amb l’empresa MRW amb efectes del dia 01/01  i fins el
 31/12/05, el servei de missatgeria de les diferents
dependències municipals.

Contractació Adjudicar a l’empresa Construccions Meroca SL les  obres de
pavimentació vorera tram espai lliure entre els carrers: Madrid;
 Croàcia i Eslovènia

Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 2/01/05 el
contracte subscrit amb Mútua Montañesa referència 17/001/04 de
prevenció de riscos laborals del personal de l’Ajuntament d’Olot

Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 2/01/05 els
contractes  subscrits amb la Mútua Montañesa de prevenció de
riscos laborals personal  dels organismes autònoms, següents:
IME, IMP, PME, ICCO

Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 15/01/05 els
contractes subscrits amb l’empresa Hewlett Packard Española SL

Contractació Adjudicar a l’empresa Pere Boada Comas SL les obres del projecte
 de trasllat mòdul vestidors  homes i dones i sistema de
depuració de l’estadi d’atletisme. Fase 1: generalitats i
complements

Contractació Adjudicar a Biotrit SA les obres del projecte de trasllat mòdul
vestidors  homes i dones i sistema de depuració de l’estadi
d’atletisme. Fase 2:estació depuradora

Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/02/05 el
contracte subscrit entre aquest Ajuntament i l’empresa Dataton
Latina SL SEDD

Contractació Contractar amb l’empresa Ascensors Serra SA els treballs de
subministrament, instal·lació i emplaçament d’un quadre de
comandament per la maniobra de l’aparell elevador, ascensor RAE
5406 instal·lat al Museu Comarcal de la Garrotxa

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses
Ingressos Aprovació acord exigència pagament quotes urbanístiques polígon

B Pla Parcial Les Fonts
Ingressos Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre

l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua)

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

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

Recaptació Derivació de responsabilitat als cotitulars de societats civils
o comunitat de béns

Recaptació Derivació de responsabilitat als cotitulars de societats civils
o comunitat de béns

Recaptació Derivació de responsabilitat als cotitulars de societats civils
o comunitat de béns

Recaptació Derivació de responsabilitat als cotitulars de societats civils
o comunitat de béns



Personal Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la
provisió en règim d’interinitat i pel procediment d’urgència,
mitjançant concurs oposició en torn lliure, de tres  places
d’agent de la Policia Municipal d’aquest Ajuntament, escala
administració especial, subescala serveis especials, grup D,
nivell complement de destí 13.

Personal Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament d’Olot per
l’any 2005

Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del sector Oest
de Bonavista

Urbanisme Aprovar el conveni de reposició de línies elèctriques afectades
i nova electrificació a la urbanització del Polígon B del Pla
parcial de les Fonts subscrit entre l’Ajuntament i Bassols
Energia SA.

Urbanisme Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació voluntària
del Polígon d’actuació 15.08 al passeig de Sant Roc i carrers
Ramon i Cajal i Sabadell.

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'edifici plurifamiliar
aïllat de 9 habitatges, local comercial i aparcaments al carrer
Verge del Portal, 33

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció edifici plurifamiliar entre
 mitgeres de 20 habitatges, local i aparcaments a l'avinguda
Girona, 10 (12 habitatges) i 12 (8 habitatges)

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció edificis plurifamiliars
entre mitgeres de 24 habitatges i aparcaments al carrer Verge de
 la Guia, 8 (8 habitatges)i 10 (8 habitatges)/  Av. Bisaroques 9
 (8 habitatges)

Llicència d'obres Donar compte a la Junta de Govern Local de l’informe emès per
l’arquitecte municipal en relació a la sol.licitud de llicència
d'obres de construcció d'hotel situat al mas la Deu


