
 Data  25/01/2006 
 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 
 Descripció Explicació 
 Llocs públics Procedir a la baixa definitiva del mercat setmanal del  
 dilluns de la parada 138, amb efectes econòmics i  
 administratius de l'1/01/06 

 Llocs públics Procedir a la baixa definitiva del mercat setmanal del  
 dilluns de la parada 134, amb efectes econòmics i  
 administratius de l'1/01/06 

 Contractació Convalidar el Decret de l'Alcaldia del dia 19/01/06 relatiu 
  a l'acceptació de la renúncia de la concessió del servei  
 de bar, neteja, manteniment i porteria del local de  
 Joventut ubicat al Núria, amb efectes del 20/01/06 

 Contractació Augmentar en un 3,7% i amb efectes del dia 1/01/06 el  
 contracte d'arrendament del local situat a la planta  
 sòtanos i planta baixa de la casa núm. 20 del carrer  
 Bonaire i destinat a Centre d'Esplai 'Garbuig' 

 Contractació Augmentar en un 3,7% i amb efectes del dia 1/01/06 el preu  
 de la cessió d’un terreny situat a la zona de Masbernat,  
 destinat a la instal·lació d’un centre reemissor 

 Contractació Augmentar en un 3,7% i amb efectes del dia 1/01/06 el preu  
 de l'autorització per a la instal·lació d'una  
 antena-repetidor de comunicacions radiofòniques de la  
 Policia Municipal 

 Contractació Augmentar en un 3,7% i amb efectes del dia 1/01/06 el preu  
 de l'arrendament del local situat a l'av. Sant Joan  
 Abadesses, 20-22 destinat a dependències de l'Escola M.  
 d'Expressió i aules PTT 

 Contractació Augmentar en un 3,7% i amb efectes del dia 4 /01/06 el preu 
  de l'arrendament d'una superíficie a la zona del Carme amb 
  destí a aparcament de vehicles 

 Contractació Augmentar en un 3,7% i amb efectes del dia 1/01/06 el preu  
 de l'arrendament del local situat a la planta baixa de la  
 casa núm. 15 del carrer Bisbe Lorenzana, destinat a seu de  
 l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat 

 Contractació Augmentar en un 3,7% i amb efectes del dia 1/01/06, el preu 
  del lloguer per a l'ocupació d'un camí d'accés per a  
 vianants a Sant Francesc 

 Contractació Fixar el cànon anual corresponent a l'any 2006  a satisfer  
 pel concessionari de l'explotació del quiosc de 'premsa i  
 varis' de la plaça Clarà. 

 Contractació Fixar el cànon corresponent a l'any 2006 (gener a juny) a  
 satisfer per la concessionària de l'explotació del quiosc  
 de 'llamins' del Passeig de Blay. 

 Contractació Fixar  el cànon anual corresponent a l'any 2006 de la  
 concessió de l'explotació d'un quiosc-bar al pont de les  
 Móres 

 Contractació Fixar l'import per a l'any 2006 del servei de conservació i 
  manteniment de les instal·lacions semafòriques de la  
 Ciutat d'Olot, adjudicat a Bonal Empresa de serveis  
 elèctrics i electrònics SA 

 Contractació Fixar l'import de la concessió per a la utilització i  
 explotació d'un bar al Casal dels Volcans per a l'any 2006. 

 Contractació Fixar el preu de la cessió d'ús en arrendament d'un local  
 de les sitges a l'Estació d'Olot, fins el 19/07/06 

 Contractació Fixar l'import de la concessió per a la utilització i  
 explotació d'un gimnàs ubicat a la piscina municipal  
 d'Olot, per a l'any 2006. 



 Contractació Fixar el preu per a l'any 2006 del cànon addicional per a  
 la concessió d'ús d'un terreny municipal per a la  
 instal·lació d'una estació de servei i edifici annex. 

 Contractació Fixar l'import de la concessió del servei de transport  
 públic d'Olot per a 2006. 

 Contractació Fixar el preu de la concessió per a la gestió del Cementiri 
  Municipal per a l'any 2006. 

 Contractació Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 1/01/06  
 el contracte subscrit amb l'empresa Ged SL per a la   
 prestació servei de desratització i control de la població  
 de coloms de la Ciutat d'Olot. 

 Contractació Contractar amb Ibermar SL el servei de manteniment de  
 plotters i impressores per un termini des de l'1/01/06 al  
 31/12/06 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 
 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de  
 Catalunya amb destinació a la rehabilitació de l'edifici  
 Art Cristià com a Museu dels Sants 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de  
 Catalunya amb destinació a l’adequació del magatzem del  
 Museu Comarcal de la Garrotxa 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona  
 amb destinació a la dotació de material informàtic a les  
 aules d'informàtica dels casals de Sant Miquel, Bonavista i 
  Xiprer i les Planotes 

 Ingressos Aprovació d'una relació d'autoliquidacions de plusvàlues. 
 Ingressos Aprovació annex 1/2005 del Padró taxa cementiri exercici  
 Ingressos Aprovació annex 1/2005 del padró de la taxa d'entrada de  
 vehicles exercici 2005 

 Personal Aplicar el pla de millora d’organització i serveis de  
 l’Ajuntament d’Olot 

 Governació Ampliació horaris de tancament dels establiments públics  
 d'hostaleria, exhibició, espectacles i finalització de  
 festes i revetlles populars durant l'any 2006: durant els  
 dies 3 i 4 de març, festivitat de Carnaval; el dia 23 de  
 juny, vigilia de Sant Joan; els dies 6, 7, 8, 9 i 10 de  
 setembre, amb motiu de les Festes del Tura; els dies 24, 25 
  i 31 de desembre i 5 de gener de 2007, amb motiu de les  
 Festes de Nadal i Reis. 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc de dos edificis  
 industrials al carrer Verge de la Guia, 21 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de tanca al carrer  
 Volcà Rodó, 6 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització de reforma  
 d'habitatge a l'avinguda Sant Jordi, 166, 3r, 1a 

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació i reforma d'habitatge al 
  carrer Pou del Glaç, 39 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció habitatge unifamiliar  
 aïllat a l'avinguda Batlló, 4 

 Urbanisme Prendre acord relatiu a desafectació  d’un bé municipal,  
 Benavent. 

 Urbanisme Prendre acord relatiu a desafectació  d’un bé municipal,  
 Bonavista 

 Urbanisme Acord relatiu a expropiació forçosa al carrer Enric Quintana  



 Urbanisme Aprovar el Projecte de reurbanització de la vorera Sud  
 (tram entre els carrers Joaquim Vayreda i Marià Vayreda,  
 redactat pels serveis tècnics municipals. 

 Intervenció Urgència. Concedir un ajut econòmic als Amics de Sant Antoni 
 Contractació Urgència. Adjudicar a l’empresa  Excavacions Coll SL els  
 treballs d'enderroc de l'edifici 'Cal Triper' situat al  
 Camí de la Creu, s/n 


