
 Data  01/02/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb Marcelino Barris Corominas, Elmar els  
 treballs relatius a l'automatització de les bombes de calor 
  de diverses aules de l'Escola Municipal d'Expressió  i  
 revisió anual corresponent al 2006 dels filtres de les   
 esmentades bombes 

 Contractació Contractar amb l’empresa  Informàtica Corporativa Catalan  
 ICC SL els treballs de connexió de fibra òptica  aérea des  
 l'Ajuntament  a les oficines  d'Infraestructura ubicades al 
  carrer Bisbe Guillamet, núm. 11. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Bassegoda Construccions SL els  
 treballs de paleta obres de reforma i adequació local annex 
  a l'Observatori del Paisatge. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Florenci Cos SL els treballs  
 relatius a la instal·lació de 2 fan-coils  al local annex a 
  l'Observatori del Paisatge amb destí a arxiu i espai de  
 treball. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Besora SL els treballs de fusteria 
  de les obres de reforma i adequació del local annex a  
 l'Observatori del Paisatge, com a arxiu i espai de treball, 
  segons pressupost que figura a l'expedient. 

 Contractació Contractar amb Alexandre Serra Dorca els treballs   
 d'instal·lació elèctrica del local annex a l'Observatori  
 del Paisatge per adequar-lo com  arxiu i espai de treball. 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Marcé Pintors SC els treballs de  
 pintura del local annex a l'Observatori del Paisatge per  
 tal de destinar-lo a arxiu i espai de treball. 

 Contractació Contractar amb l’empresa  Vidres Empordà SL els treballs  
 relatius a un tancament en vidre al local annex de  
 l'Observatori del Paisatge per tal de destinar-lo a arxiu i 
  espai de treball. 

 Contractació Contractar amb l’empresa  Ecolamp DA SL l’adquisició de  
 lluminàries, segons pressupost que figura a l'expedient,   
 amb destí al local annex a l'Observatori del Paisatge  per  
 adequar-lo com a arxiu i espai de treball. 

 Contractació Contractar amb Francesc Xavier Bulbena Moreu els treballs  
 de disseny i seguiment de les obres de reforma i adequació  
 del local annex a l'Observatori del Paisatge per tal de  
 destinar-lo a arxiu i espai i treball 

 Contractació Augmentar en un 3,8% el preu de la concessió dels serveis  
 de recollida de la fracció de rebuig i de matèria orgànica  
 dels residus sòlids urbans i per a la neteja viària,  
 adjudicada a l’empresa Fomento de Construcciones y  
 Contratas SA revisió preus  concessió de recollida dels  
 residus sòlids urbans i del servei de neteja viària 2006 

 Contractació Prorrogar el conveni subscrit el 18/03/1994 entre aquest  
 Ajuntament i La Fageda  S. Coop. C.Lda relatiu al servei de 
  manteniment del Parc Nou, per un termini des de l'1/01 al  
 31/12/06 

 Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/06  
 el conveni  subscrit entre aquest Ajuntament i La Fageda   
 S. Coop. C.Lda  per a la realització de diversos treballs  
 de jardineria sector barris 

 Contractació Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 1/01/06  
 el conveni subscrit amb La Fageda  S. Coop. C.Lda per a la  
 realització de treballs de jardineria sector riu Fluvià 



 Contractació Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 1/01/06  
 el conveni subscrit amb La Fageda  S. Coop. C.Lda per a la  
 realització de diversos treballs de jardineria sector  
 entrades d'Olot i eixos. 

 Contractació Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 1/01/06  
 el conveni subscrit amb La Fageda  S. Coop. C.Lda per a la  
 realització de diversos treballs de jardineria sector Nucli 
  Antic 

 Contractació Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 1/01/06  
 el conveni subscrit  amb la La Fageda S.Coop Lda, en data  
 21/04/04, per a la realització de treballs de manteniment  
 de les diverses instal·lacions de l'àrea d'esports . 

 Contractació Fixar per a l’any 2006 els preus del servei de manteniment, 
  recàrrega i retimbrat dels extintors instal·lats als  
 edificis municipals 

 Contractació Augmentar en un 3,7 %  i amb efectes del dia 1/01/06,  
 l'import del contracte subscrit amb l'empresa Llimpiolot SC 
  per a la prestació del servei de neteja dels locals i  
 edificis municipals del bloc D. 

 Contractació Augmentar en un 3,7% i amb efectes del dia 1/01/06 el  
 contracte subscrit amb l'empresa La Bruixa neteges generals 
  i manteniment SL per a la prestació del servei de neteja  
 dels locals i edificis municipals  del bloc B. 

 Contractació Augmentar en un 3,7% i amb efectes del dia 1/01/06 el preu  
 del contracte subscrit amb l'empresa Catalunya Neta SL per  
 a la prestació del servei de neteja dels locals i edificis  
 municipals inclosos en el bloc C. 

 Contractació Augmentar en un 3,7% i amb efectes del dia 1/01/06 el preu  
 del contracte subscrit amb l'empresa Catalunya Neta SL per  
 a la prestació del servei de neteja dels locals i edificis  
 municipals inclosos en el bloc A. 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Ingressos Aprovar el padró del mercat del dilluns, exercici 2006 

 Ingressos Aprovació del padró d'exaccions d'activitat, exercici 2006 

 Ingressos Aprovació del padró de l'impost de vehicles de tracció  
 mecànica exercici 2006 

 Ingressos  Aprovació annex de la taxa d'escombraries empresarials  
 corresponent a l’exercici 2005 

 Ingressos Aprovació d'autoliquidacions de plusvàlues 

 Llicència  Concedir llicència  per a reforma del Mas Godomar i  
 rehabilitació per 3 habitatges al Mas Godomar de Dalt. 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc edifici plurifamiliar  
 entremitgeres a l'avinguda Morrot, 113 

 Llicència  Concedir llicència per a adequació local per destinar-lo a  
 despatx d'arquitectura a la Ronda Paraires, 11, 1r. 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de tancament de  
 magatzem al carrer Consell de Cent, 8 

 Urbanisme Acceptar les obres d’urbanització dels espais lliures del  
 PERI Vila Vella, aprovat definitivament per aquest  
 Ajuntament  el 9/10/02. 

 Urbanisme Aprovar inicialment el conveni de gestió urbanística del  
 Polígon d’actuació 06.01, carretera de la Deu. 

 Urbanisme Autoritzar provisionalment a l’IES Garrotxa per a ocupar la 
  finca propietat de l’Ajuntament d’Olot situada dins del  
 Pla Parcial la Faja,  entre el carrer Faixa i el Mas la  
 Faja, qualificada com a espais lliures pel Pla d’Ordenació  
 Urbanística Municipal 



 Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte d’ordenació de l’aparcament 
  de càrrega i descàrrega i ordenament del trànsit al centre 
  de la ciutat, redactat pels serveis tècnics municipals. 

 Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte de reordenació de trànsit  
 dels carrers Abat Racimir, Remences i Josep Maria Capdevila 
  Balancó, redactat pels serveis tècnics municipals. 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (annex III) per a  
 l'obertura d'una instal·lació de cria i selecció de gossos  
 petits de cria a Cal Gall. 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (annex III) per a  
 l'obertura d'un bar d'entrepans calents, kebbab, a  
 l'avinguda Girona, 49 d'Olot 

 Museu Acceptar en concepte de donació, i amb destí al Museu  
 Comarcal de la Garrotxa una obra. 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Plana Hurtós, els treballs relatius a 
  la redacció del projecte d’activitats d’un establiment  
 dedicat a centre d’esplai Núria al carrer Proa d’aquesta  
 Ciutat, així com la direcció d’obra i certificat final 


