
 Data  15/02/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Ingressos Donar compte del testimoniatge de la sentència definitiva i 
  ferma núm. 334/05, dictada pel Jutjat Contenciós  
 Administratiu núm 1 de Girona, referent al procediment  
 abreujat  núm. 217/2005 

 Contractació Finalitzar, amb efectes del dia 28/02/06, el conveni de  
 cessió, a precari, de l'ús del terreny del carrer Mirador/  
 s/n propietat de l’empresa Ramon Barcons, SL  destinat a  
 dipòsit de vehicles 

 Contractació Contractar amb l’empresa Tècnica i Gestió Girona SL els  
 treballs de coordinació de seguretat i saluts de les obres  
 del projecte memorial als vençuts i condicionament  
 urbanístic del seu entorn. Fase 1 

 Contractació Adjudicar a BCR Arquitectes, Birules, Cabré, Romans, els  
 treballs relatius a la redacció de (edifici C/Fontanella,  
 1-3 seu de la FES i UNED) :  
 - Pla director d'usos i avantprojecte 
 - projecte bàsic i executiu de la consolidació estructural  
 i de substitució de cobertes 

 Contractació Rectificar l’acord de la Junta Govern Local del dia  
 25/01/06 en el sentit de fixar el preu de la concessió de  
 la gestió del servei de Cementiri Municipal de l’ any 2006 

 Compres Contractar amb l’empresa Bonal empresa de serveis elèctrics 
  i electrònics SA el subministrament de comandaments  
 d'accionament de pilones automàtiques 

 Compres Contractar amb l’empresa Señales Girod SL el  
 subministrament i col·locació de 10 monòlits d'expressió  

 Compres Adquirir de l’empresa Vintnimedia SL, cendrers referència  
 per instal·lar a les entrades dels edificis públics. 

 Compres Contractar amb l’empresa Infoself Sistemes SL l’ampliació  
 de suport extern del contracte de manteniment per a  
 diversos projectes informàtics. 

 Compres Contractar amb l’empresa  Informàtica Corporativa Catalana  
 ICC,SL l’adquisició i instal·lació de 2 gateways per a la  
 telefonia de les noves dependències d'Infraestructura. 

 Compres Adquirir de  l’empresa Infoself Olot SL material  
 d'informàtica amb destí a diverses dependències municipals 

 Compres Adquirir de  l’empresa Paco García, prendas y artículos de  
 uniformidad SA el vestuari  del personal de la Policia  
 Municipal 

 Compres Adquirir de l’empresa Paco García, prendas y artículos de  
 uniformidad SA armilles reflectants amb destí al personal  
 de la Policia Municipal 

 Compres Adquirir de Paco García, prendas y artículos de uniformidad 
  SA plaques amb destí al personal Policia Municipal. 

 Compres Adquirir de l’empresa  Paco García, prendas y artículos de  
 uniformidad SA el vestuari de la Policia Municipal 

 Compres Adquirir de Paco García, prendas y artículos de uniformidad 
  SA botes d'hivern amb destí al personal de la Policia  
 Municipal 

 Compres Adquirir de Pere's Sports SL el vestuari necessari per a  
 l'equip de tir de la Policia Municipal 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 



 Intervenció Aprovar les certificacions: 
 - núm. 3 de Bassegoda Construccions SL  corresponent a les  
 obres de reforma del Teatre Principal 1a fase consolidació  
 de l'estructura de la coberta i adaptació normativa   
 - liquidació d’obres de Bassegoda Construccions SL  
 corresponent a les obres d'acabats escenari Espai Jove  
 Núria   
 - liquidació d’obres de Bassegoda Construccions SL  
 corresponent a les obres d'ampliació escenari i construcció 
  de dos camerins espai jove   
 - liquidació d’obres de Jordi Roca Casas corresponent a les 
  obres de reparació parcial coberta pavelló Firal, Recinte  
 estació F.F.C.C.   
 - núm. 3 de Bassegoda Construccions SL corresponent a les  
 obres interiors rehabilitació lavabos planta baixa i primer 
  pis, Escola municipal de Música, av. Anselm Clavé 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.3 de  
 Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres  
 d’acabats escenari espai jove Núria 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.2,  
 liquidació definitiva, de Bassegoda Construccions SL  
 corresponent a les obres d’ampliació camerins espai jove  
 Núria 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.3 de  
 Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres de  
 reforma del Teatre Principal 1ª. Fase, consolidació de  
 l’estructura de la coberta i adaptació a la normativa 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.3 de  
 Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres de  
 rehabilitació lavabos PB i P1P escola municipal de música 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Músics i  
 Intèrprets d'Olot 

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

 Ingressos Aprovació bases per a la sol·licitud de reducció de la taxa 
  municipal de recollida d'escombraries domiciliàries  
 exercici 2005 

 Ingressos Aprovació bases per a la sol·licitud de reducció de la taxa 
  municipal de recollida d'escombraries domiciliàries per a  
 les vivendes ubicades en sòl rústic, exercici 2006 

 Personal Aprovar les bases reguladores del concurs oposició, en torn 
  lliure, per a la provisió d’una plaça d’Inspector de la  
 Policia Local 

 Urbanisme Aprovar inicialment amb prescripcions el Pla de millora  
 urbana de composició de volums de l’hotel Borrell, a la  
 cantonada del carrer Verge de Fàtima i Nonet Escubós,  
 d’acord amb l’informe de  febrer de 2006, emès pels serveis 
  tècnics municipals. 

 Llicència  Concedir llicència per a redistribució en local comercial  
 al carrer Mulleras, 14 

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local sense ús  
 específic al carrer Santiago Russiñol, 9 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció escala emergència al  
 passeig Bisbe Guillamet, 5 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de piscina al carrer  
 Alzina, 16 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma puntual estructura sostre  
 local comercial al carrer Alt del Tura, 2, 1a. 


