
 Data  08/03/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb l’empresa ABS Informàtica el servei de  
 manteniment i suport de les aplicacions del Cadastre ABS  
 per un termini des de l'1/01 al 31/12/06 

 Contractació Procedir al pagament dels honoraris corresponents a la  
 col·laboració en la redacció de l'informe sobre l'Eix  
 Transversal Ferroviari, a favor de R.Fortet Bru 

 Contractació Procedir al pagament a Equip Tècnic Santandreu SA dels  
 honoraris corresponents a la col·laboració en la redacció  
 de l'informe tècnic sobre l'Eix Transversal Ferroviari 

 Contractació Procedir al pagament dels honoraris corresponents a la  
 col·laboració en la redacció de l'informe tècnic sobre  
 l'Eix Transversal Ferroviari a favor de F.Canalias Farres 

 Contractació Contractar amb J.Danés Valeri l’arrendament del  local  
 situat als baixos de  la casa núm. 9-11 del carrer Proa,  
 per als serveis municipals de Joventut. 

 Contractació Requerir l’empresa Gumin, SL per tal que procedeixi a la  
 liquidació del cànon anual corresponent a l'aparcament  
 subterrani de la plaça Dr. Fàbregas, corresponent al  
 termini: 19/03/06 a 18/03/07 

 Contractació Transferir a l’Institut de Promoció de la Ciutat d'Olot la  
 quantitat necessària per tal de sufragar les despeses de  
 millores de l’Oficina de Turisme. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Indelma SA el subministrament i  
 instal·lació de mobiliari amb destí a l'àrea d'Informació  
 al Territori 

 Compres Adquirir d'Indelma SA  el subministrament i instal·lació de 
  mobiliari amb  destí als Serveis Tècnics Municipals 

 Contractació Contractar amb l’empresa Besora Sociedad Limitada, el  
 subministrament i instal·lació de mobiliari amb destí a les 
  dependències dels Serveis Tècnics municipals 

 Contractació Adquirir de la casa Serra Moto SL una màquina llevaneus per 
  a la neteja de voreres i obertura de passadissos en espais 
  públics: parcs, places i passeigs. 

 Compres Adquirir de l’empresa Indelma SA cadires amb destí a l'àrea 
  d'informàtica 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Aprovar la certificació núm.1 de Coempco SA corresponent a  
 les obres de rehabilitació i reforma de l'edifici de l'Art  
 Cristià, fase complementària 4 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de Catalunya 
  Direcció General del Consell Català de l'Esport, amb  
 destinació a concessió de subvencions per a la construcció  
 o el condicionament d'equipaments esportius -construcció  
 del nou pavelló esportiu. 

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

 Personal Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa per les  
 pràctiques realitzades per un alumne de l’IES Garrotxa en  
 aquest Ajuntament durant el mes de febrer de 2006. 

 Via Pública Prohibir l’estacionament a un tram de l’Av. França,  
 concretament als 20 metres de l’Av. França que hi ha abans  
 de la cruïlla amb el c. Grècia, al costat esquerre segons  
 el sentit de la marxa 



 Promoció  Informar favorablement i aprovar la proposta presentada pel 
  col·lectiu de taxistes d’Olot, en el sentit que, durant  
 aquest any 2006, no hi hagi cap increment de les tarifes  
 urbanes del servei de taxi a la nostra ciutat 

 Urbanisme Donar compte del recurs contenciós administratiu 512/2004  
 interposat contra la desestimació presumpta del recurs  
 d’alçada interposat contra l’acord de la CUG que va aprovar 
  definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal  
 d’Olot. 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'oficina  
 d'assegurances al carrer Mulleras, 11, 1r. 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge unifamiliar  
 entre mitgeres al carrer Terrassa, 8 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc de dos habitatges  
 unifamiliars a la carretera Vella de la Deu, 14, B 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de distribució  
 interior en una nau industrial al carrer Mestre Toldrà, 45 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de garatge soterrat al 
  carrer Masia, 2 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici plurifamiliar  
 entre mitgeres de 15 habitatges i aparcaments a l'avinguda  
 Alba Rosa, 13 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres segons  
 modificació de projecte de reforma i ampliació de cabanya  
 per a habitatge al Mas Cal Niño, 1 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació entrada habitatge al  
 carrer Sant Feliu, 52 

 Urbanisme Aprovar el Projecte de pavimentació de voreres a la Ronda  
 Fluvià (tram entre el carrer Vilanova i la carretera de  
 Santa Pau), redactat pels serveis tècnics municipals. 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental per a l'adequació d'una  
 activitat de fabricació d'embalatges de cartró, ubicada a  
 l'avinguda Europa, 14 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'un  
 restaurant al carrer Bisbe Serra, 58 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'una  
 carnisseria al camí de la Teuleria 5 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'un  
 consultori d'especialitats mèdiques al carrer Pou del Glaç, 
  29 baixos 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'un  
 taller d'emmarcar a l'avinguda Reis Catòlics, 31 


