
 Data  11/01/2006 
 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 
 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb l’empresa Infoself les tasques  
 d’instal·lació d’ordinadors, manteniment i prevenció de  
 problemes, per a la qual cosa es disposarà d’un tècnic  

 Contractació Contractar amb l’empresa Bonal SA els treballs de  
 subministrament del material electrònic, cablejat i  
 treballs d’obra civil necessaris per a la connexió de la  
 xarxa informàtica de l’Hospici i de l’IMPC 

 Ingressos Aprovació autoliquidacions plusvàlues. 
 Ingressos Aprovació liquidacions plusvàlues. 
 Urbanisme Aprovar el Projecte de les obres de millora dels accessos  
 al Nucli Antic d’Olot, redactat pels serveis tècnics  

 Urbanisme Aprovar el Projecte d’obertura de dues portes d’emergència  
 a la façana Oest del Pavelló Firal,  recinte Antiga Estació 
  Ferrocarrils Olot-Girona, redactat pels serveis tècnics  
 municipals. 

 Urbanisme Aprovar definitivament  el Projecte dels elements  
 arquitectònics del monument en memorial als vençuts i  
 condicionament del seu entorn al camí de la Teuleria,  
 redactat per l’arquitecte Xavier Canosa Magret. 

 Urbanisme Aprovar definitivament el Conveni sobre l’execució del  
 Projecte d’urbanització dels Polígons d’actuació Campdedeu  
 i Pere Aubert, fase 1 etapa 4: àmbit PA Campdedeu. 

 Urbanisme Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municipals en  
 ordre a la correcció d’errades de la certificació  
 administrativa de l’acord de la Comissió de Govern del dia  
 30/10/02, d’aprovació definitiva del Projecte de  
 Compensació del Pla parcial Pla de Dalt-Rebaixinc 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de centre de  
 transformació al carrer Mestre Vives, 22 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar aïllat al carrer Rosa dels Vents, 4 

 Llicència  Concedir llicència  per a redistribució de la planta baixa  
 d'un habitatge unifamiliar al carrer Santa Sabina, 12 

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació habitatge unifamiliar al 
  carrer Volcà Safont, 5 

 Llicència  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 consolidació de coberta d'edifici  
 d'habitatge al Mas Rabeix. 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental a per a l'adequació a la  
 Llei 3/98 d’una activitat de laminatge i recobriment de  
 teixits, ubicada al carrer Compositor Pep Ventura s/n. 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'un bar 
  a la carretera de les Tries, 19 d'Olot. 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental per a una activitat de  
 fabricació d'embotits i conserves càrnies a la ctra. Sant  
 Joan de les Abadesses, 2 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'un  
 restaurant a la pl. Catalunya, 19 

 Joventut /  Urgència. Aprovació conveni amb la discoteca Kratters per  
 l'ús de l'equipament per al ball dels estudiants el dia de  
 Sant Tomàs d'Aquino 2006. 


