
Data Acord: 22/06/2005

Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Ampliar el servei de neteja del bloc A  que aquest Ajuntament

té contractat amb l’empresa Catalunya Neta SL , amb el servei de
 neteja de l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació,del carrer
Clivillers, 2

Contractació Adjudicar a l’empresa Construccions Meroca SL  les obres de
pavimentació dels guals d’entrada de l’avinguda Pla de Dalt
(obres de construcció de l’accés Nord al Pla de Dalt)

Contractació Contractar amb l’empresa Terundar SL el servei de manteniment de
 les instal·lacions de climatització de l’edifici  de
l’Ajuntament i de la Policia Municipal, pel termini d’un any amb
 efectes del dia 1/07/05

Contractació Adjudicar a l’empresa Construccions Meroca SL les  obres de
modificació de la vorera Nord-Oest del Passeig de Barcelona
d'acord amb el projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Concedir un ajut econòmic a Creu Roja

Intervenció Aprovar la certificació n.1 de Construccions Fusté SA
corresponent a les obres de conservació paviment de calçada de
les vies públiques 2004

Contractació Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, amb destinació a les obres
d’urbanització accés nord al Pla de Dalt d'Olot

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació amb destinació a
 la programació cultural d'Olot 2005

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació, amb destinació
a la programació Olot de Colors

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació, amb destinació
al butlletí de Can Joanetes

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació, amb destinació
al butlletí del Plafó

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

Ingressos Aprovar la data per baixa corresponent a infraccions de
circulació i parquímetres dels anys 2003 i 2004

Urbana Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre Béns Immobles Urbans

Via Pública Senyalitzar de nou el pas de vianants que prèviament a la nova
pavimentació hi havia al c. França a l’alçada del c. La Fàbrega,
 traslladant-lo paral.lelament fins a fer-lo coincidir amb les
voreres pavimentades, evitant així el pas dels vianants per la
zona ajardinada.

Via Pública Senyalitzar una zona de càrrega i descàrrega pública, de 15
metres de llargada al c. Vicens Xaxu cantonada amb Ctra. La
Canya i desplaçar l’actual pas de vianants de la cruïlla

Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Polígon
d’actuació 03.03 de l’IES Montsacopa redactat per l’arquitecte
Josep Segalés Carrera, d’acord amb l’informe emès pels serveis
tècnics municipals

Urbanisme Aprovar l’Estudi de senyalització viària horitzontal a l’àmbit
del projecte de conservació de paviments a les vies públiques de
 l’any 2004 redactat pels serveis tècnics municipals.



Urbanisme Acceptar i lliurar al servei públic les obres d’urbanització del
 Pla parcial del Bosc de la Coma d’acord amb l’informe favorable
 emès pels serveis tècnics municipals.

Urbanisme Acceptar i lliurar al servei públic les obres d’urbanització del
 Pla parcial del Pla de Dalt, d’acord amb l’informe favorable
emès pels serveis tècnics municipals.

Urbanisme Acceptar i lliurar al servei públic les obres d’urbanització
dels carrers Viola, Vern, Heura i Farigola d’acord amb l’informe
 favorable emès pels serveis tècnics municipals.

Urbanisme Donar compte de la sentència recaiguda en el recurs contenciós-
administratiu 568/2002 ctra. de la Canya- Mestre Moner.

Urbanisme Aprovar el conveni del programa de mediació per al lloguer
social de col·laboració amb lla Direcció General d’Habitatge del
 Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Secretaria General
de Joventut del Departament de Presidència, l’empresa ADIGSA,
l’Ajuntament d’Olot i l’empresa Gestora Urbanística Olotina.

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció de paret de tanca al carrer
 Madrid, 217

Llicència d'obres Concedir llicència  per a construcció d'habitatge unifamiliar en
 testera al carrer Alzina, 22, B

Llicència d'obres Denegar llicència per a redistribució i reforma edifici
plurifamiliar entremitgeres a la carretera la Pinya, 1, 1r, 1a

Llicència d'obres Denegar llicència per a reforma i ampliació local comercial
situat al carrer Antoni Llopis, 14

Llicència d'obres Aprovar l’avantprojecte d’obres de rehabilitació del mas Can
Sala, situat a l’avinguda Sant Jordi (inclosa la connexió al
clavegueram).

Medi Ambient / Atorgament de llicència ambiental (annex II.1) per a fàbrica
d'embotits i conserves al carrer Mestre Turina 39-41.

Medi Ambient / Atorgament de llicència municipal d'obertura (annex III) per a
la venda i reparació de vehicles a l'avinguda Europa, 39

Contractació Urgència. Adjudicar a l’empresa Josep Vilanova SA les obres de
construcció d’una escala al carrer Volcà Pujalòs, d'acord amb el
 projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals i aprovat per
 la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 11/05/05.

Personal Urgència. Contractació laboral directors i monitors campanya
Estiu Riu 2005

Benestar Social Urgència. Sol.licitar a la Fundació La Caixa, a través del
programa Convocatòria de Projectes socioculturals, una subvenció
  per a projectes socioassistencials, concretament pel projecte
Servei d’Atenció Domiciliària de la comarca de la Garrotxa.


