
 Data  18/01/2006 
 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 
 Descripció Explicació 
 Contractació Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les  obres  del  
 projecte 'elements arquitectònics del monument en memorial  
 als vençuts i condicionament urbanístic de l'entorn. Fase 1 

 Contractació Adjudicar als arquitectes Manel Bosch Aragó i Montse Nogués 
  Teixidor els treballs relatius a redacció projecte  
 executiu de la 2ona fase del Teatre Principal d'Olot. 

 Contractació Adjudicar a Simó Roca Asperó el contracte de prestació dels 
  serveis d'arquitecte per col·laborar en la redacció  
 d'estudis i de projectes, direcció d'obres i manteniment en 
  edificis i equipaments municipals 

 Contractació Adjudicar amb Eduard Callís Freixas el contracte de   
 prestació dels  serveis d'arquitecte per col·laborar amb   
 l’àrea  d'infraestructures i obra pública per actuacions a  
 l'espai públic 

 Contractació Adjudicar amb Gemma Boada Bosch el contracte de prestació  
 dels serveis d’arquitecte per col·laborar amb l'àrea  
 d'urbanisme per tasques de desenvolupament del POUM 

 Compres Adquisició de mobiliari a Copiolot SL, amb destí a l'area  
 d'Infraestructura, al Bisbe Guillamet, 11 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 
 Intervenció Autoritzar l’endossament de la factura 05 143 de Mecànica  
 Industrial Olot SL corresponent al subministrament i  
 col·locació de graelles per penjar quadres al Museu  
 Comarcal de la Garrotxa 

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

 Ingressos Aprovar els criteris de bonificació de famílies nombroses  
 als efectes d'IBI. 

 Via Pública Senyalitzar un estacionament per a minusvàlids al carrer  
 Josep Ayats , des de la línia groga del gual núm. 48 i fins 
  el pas de vianants que hi ha a la cruïlla amb el carrer  
 Pou del Glaç. 

 Urbanisme Aprovar els informes emesos pels serveis tècnics municipals 
  en relació a correcció d’errada material del POUM referent 
  a una finca del carrer Escarlet. 

 Llicència  Concedir llicència per a creació d'habitatge unifamiliar al 
  carrer Miquel Servet, 18 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar entremitgeres de 12 habitatges i aparcaments  
 al carrer Hipólit Lázaro, 77 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici industrial  
 sense ús determinat al carrer Mestre Turina, 89 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc d'edificacions a la  
 carretera Sant Joan les Abadesses, 23 

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en edifici 
  plurifamiliar al carrer Bolós, 27 

 Urbanisme Urgència. Establir que les entitats ciutadanes que han de  
 constituir el comitè d’avaluació i seguiment previst en el  
 Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa  
 la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees  
 urbanes i viles que requereixen atenció especial, seran:  
 Associació de Nucli Antic (A.N.A.), Associació de Veïns de  
 Sant Francesc, Escola d’Art, Càritas, Associació de  
 Comerciants d’Olot, Associació d’Hostaleria de la Garrotxa 


