
 Data  01/03/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Adjudicar a Ernest Oliveras Aumalle els  treballs de  
 redacció de projecte i direcció de les obres d’enderroc de  
 la casa núm. 5 del carrer Sant Miquel; així com redacció de 
  l’estudi de seguretat i salut, aprovació del pla, i  
 coordinació dels treballs corresponents. 

 Contractació Adjudicar a l’empresa  Excavacions Coll SL els treballs  
 d'enderroc de la casa núm. 5 del carrer Sant Miquel 

 Contractació Rectificar l'acord de la Junta de Govern del dia 01/02/06  
 de revisió de preus de la concessió del servei de recollida 
  de deixalles, adjudicada a l’empresa Fomento de  
 Construcciones y Contratas SA 

 Contractació Contractar amb Josep Vilanova SA diversos treballs de  
 clavegueram a: St.Roc, Rotonda de les Tries, Ronda  
 Fluvià-Pont del Russet; Av., Aragó, St. Miquel-Av. Girona 

 Contractació Contractar amb Josep Vilanova SA diversos treballs de  
 clavegueram a la Ronda Montolivet i al camí de la  
 depuradora-planta de compostatge 

 Contractació Procedir al pagament a Capdevila Advocats SC dels honoraris 
  defensa jurídica del judici ordinari núm. 373/2003 

 Contractació Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA diversos  
 treballs d'adequació del Parc Local de Sant Roc, segons  
 informe que figura com a annex a l'expedient: atalussar  
 primer talús; formar la plataforma més baixa i acabar-la  
 amb subbase i formació d'escales al carrer Enric Quintana 

 Contractació Ampliar el servei de neteja del bloc B que aquest  
 Ajuntament tè contractat amb l’empresa La Bruixa, neteges  
 generals i manteniments SL, tot augmentant el servei de  
 neteja de l’Escola Oficial d’Idiomes 

 Contractació Aprovar el  conveni de col·laboració  i coordinació a  
 subscriure  entre l'Ajuntamentd'Olot, el Consorci Local  
 Localret i Localret,SA; per a la redacció d'un Pla de  
 Telecomunicacions Corporatives per l'Ajuntament 

 Contractació Contractar amb Universitat de Girona, Institut del  
 Patrimoni Cultural els treballs de seguiment arqueològic de 
 la Muralla d'Olot entre  el carrer Valls Vells i el carrer 
 La Llosa, per tal d'efectuar  els enderrocs de diversos  
 edificis 

 Contractació Fixar el cànon anual per a 2006 de la concessió d’ús d’un  
 terreny municipal ubicat al carrer Serra de Sant Valentí  
 xamfrà carrer Bestracà, adjudicada a Ambulàncies Garrotxa  

 Contractació Adquirir de l’empresa Informàtica Corporativa Catalana,  
 ICC,SL un switch amb  destí a la Policia Municipal 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Contractació Aprovar la certificació núm.2 de Construccions J.Pallàs SL  
 corresponent a les obres de substitució canalera i baixants 
  de coberta, façana carrer Antoni Llopis-edifici Hospici 

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

 Ingressos Aprovar les liquidacions corresponents a les altes de 1r. i 
  2n. trimestre de la taxa per prestació del servei de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus, exercici  
 2005 

 Personal Rectificar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament  
 d’Olot per l’any 2006 



 Via Pública Aprovar diverses senyalitzacions a l'avinguda Sant Joan,  
 carrer Guifré El Pilós, carrer Bisbe Serra i carrer Miquel  
 de Cervantes:  repintar la línia groga que hi ha al costat  
 dret de l’Av. Sant Joan, al carrer Guifré el Pilós, en el  
 tram comprès entre els carrers Bisbe Serra i Miquel de  
 Cervates, prohibir l’estacionament a tots dos costats,  
 instal.lar un disc de carrer sense sortida i un de prohibit 
  estacionar al costat dret del c. Miquel de Cervates  
 cruïlla amb c. Guifré el Pilós, i pintar un pas de vianants 
  al c. Bisbe Serra cruïlla amb c.Guifré el Pilós. 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i adaptació de local  
 d'oficina bancària al carrer Mulleras, 11 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de la distribució  
 interior d'un local destinat a oficina de viatges al  
 passeig d'en Blay, 35 i 36 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres redistribució  
 interior en habitatge unifamiliar entremitgeres al carrer  
 Paller, 16 

 Llicència  Concedir llicència per a obres per a la reposició de la  
 legalitat urbanística al carrer Paller, 16 

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació de tanca al Camp de  
 les Contentes 

 Llicència  Concedir llicència per a tancament de pati i formació de  
 vorera i pas de vianants a la Via Urbanització les Fonts 

 Llicència  Concedir llicència per a col·locació provisional de tanca  
 al carrer Miquel Serra, 46 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior de local al  
 carrer Portbou, 1 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici de 27  
 habitatges i aparcaments al carrer Notari Miquel Març, 11,  
 13, 15, 17 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 53 habitatges, 1 local i aparcaments al  
 carrer Abat Racimir, 46 i 50, carrer Remences 32 i carrer  
 Josep M. Capdevila Balançó, 3 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 12 habitatges i aparcament al carrer Santa 
 Sabina, 7 i 9 

 Llicència  Denegar llicència per a construcció d'habitatge unifamiliar 
 en testera al carrer Hostal del Sol 29 

 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 d’instal·lació de tanca de filat a la  
 finca del mas Can Sam (sector de Sant Cristòfol les Fonts) 

 Barri vell i  Concórrer a la sol·licitud d’ajuts a la compra de  
 l’habitatge usat situat a la carretera Santa Coloma,  
 núm.22, escala 2ª, baixos-2ª, per a destinar-lo al lloguer  
 protegit, durant un període de 10 anys. 

 Medi Ambient /  Modificació de llicència ambiental (annex II.1) per a  
 l'adequació d'una activitat de valorització de paper,  
 cartró, vidre, ferralla fèrrica i no fèrrica, mitjançant  
 classificació, premsat de paper i ferralla i  
 l'emmagatzematge de cable, palets de fusta, envasos  
 metàlics, que contenen restes de substàncies perilloses, a  
 la carretera la Canya, s/n 

 IME /  Donar suport a la proposta que fan el Consell Escolar i  
 l’Associació de pares i mares de l’IES Montsacopa perquè el 
  Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la  
 prengui en consideració abans de dur a terme les  
 necessàries obres de reforma i ampliació del centre. 



 Joventut /  Proposar al Club Patinatge Artístic Olot pels mèrits  
 esportius assolits durant l’any 2005, pel premi Copa  
 Baron de Güell 

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


