
 Data  15/03/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb Florenci Cos SL els treballs de neteja i  
 desinfecció instal·lacions municipals amb risc per a la  
 legionel·la 

 Contractació Adjudicar a Pere Llimargas Casas els treballs relatius a la 
  redacció del projecte bàsic, executiu i direcció d'obra de 
  la reforma de la cabana del Mas les Mates 

 Contractació Contractar amb Pere Llimargas Casas la  realització  dels  
 següents treballs: 
 -estudi actual, diagnosi i estudi previ d'adequació de  
 l'edifici principal del 'Mas Les Mates'   
 -estudi actual i diagnosi del conjunt de l'illa del 'Mas  
 Les Mates' 

 Contractació Procedir al pagament dels treballs de neteja de la neu de  
 la via pública amb motiu de les nevades dels dies 27, 28 i  
 29 de gener de 2006 

 Contractació Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament  
 d’Olot i l'Associació de Veïns Sant Roc per tal de posar en 
  funcionament un servei d'informàtica adreçat als veïns del 
  barri. 

 Contractació Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament 
  i l’Associació de Veïns de Bonavista per tal de  posar en  
 funcionament un servei d'informàtica adreçat als veïns del  
 barri 

 Contractació Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament 
  i Associació Veïns barri St. Miquel per tal de posar en  
 funcionament un servei d'informàtica adreçat als veïns del  
 barri. 

 Contractació Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament  
 d’Olot i l’Associació de Veïns Xiprer i Planotes per tal de 
  posar en funcionament un servei d'informàtica adreçat als  
 veïns 

 Contractació Contractar amb l’empresa Figueres Fills SA els treballs de  
 renovació de la instal·lació elèctrica de Can Closells 

 Compres Adquirir de l’empresa Infoself Olot SL l'equipament  
 informàtic amb destí a les Associacions de Veïns de  
 Bonavista, Xiprer i les Planotes i Sant Miquel per tal de  
 posar en funcionament un servei d'informàtica adreçat als  
 veïns. 

 Compres Adquirir de l’empresa  Vintnimedia SL, cendrers  amb destí  
 als edificis públics . 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses. 

 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 - núm.1 de Biotrit SA corresponent a les obres de trasllat  
 mòduls vestidors i sistema depuració estadi atletisme fase  
 2, estació depuradora i equip cloració 4    
 - de liquidació d’Agustí Masoliver SA corresponent a les  
 obres de condicionament i millora dels camins de Batet,  
 fase 1  
 - núm.1 de Bassegoda Construccions SL corresponent a les  
 obres de millora vestíbul accés CEIP Sant Roc, tram 1:  
 marquesina i tancament PB 

 Intervenció Avançar a l’entitat Esplais de la Garrotxa la quantitat  
 corresponent a la subvenció atorgada per la Diputació de  
 Girona pel projecte Esplai Garbuix. 

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



 Ingressos Aprovació annex 1/ 2006 de l'Impost de Vehicles de tracció  
 mecànica exercici 2006 

 Urbanisme Aprovar inicialment amb prescripcions el Pla de millora  
 urbana de composició de volums  a l’avinguda Jaume II i  
 carretera de les Feixes, d’acord amb l’informe de data de  
 febrer de 2006, emès pels serveis tècnics municipals. 

 Urbanisme Aprovar l’acta de cessió de vials i execució d’obra  
 urbanitzadora simultània a l’edificació al carrer Abat  
 Racimir. 

 Urbanisme Acceptar la cessió d'un bé del carrer Santa Sabina afectat  
 com a espai lliure-zona verda, propietat de la companyia  
 mercantil Garrotxa Llars SL 

 Urbanisme Aprovar el Projecte de rehabilitació i reforma de l’edifici 
  de l’Art Cristià fase 2, per a Museu dels Sants d’Olot 

 Llicència  Concedir llicència per a adequació edifici entre mitgeres  
 per a 3 habitatges a la carretera Vella de la Deu, 22 

 Llicència  Concedir llicència per a segona fase per la construcció  
 d'edifici bifamiliar aïllat al carrer Verge de Fàtima, 17 

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació aparcament privat de  
 vehicles al carrer Pou del Glaç, 19 

 Llicència  Concedir llicència per a reconstrucció de coberta al carrer 
  Sant Rafel, 16 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de garatges a la  
 carretera de Santa Pau, 36 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior de local sense ús 
  específic al carrer Portbou, 3 

 Llicència  Concedir llicència per a redistribució interior habitatge  
 al carrer Francesc Montsalvatge, 14, 2n, 2a 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc edifici unifamiliar  
 aïllat al carrer Pare Roca, 3 

 Urbanisme 
 Medi Ambient /  Modificació de la llicència ambiental per a l'adequació  
 d'una activitat de fabricació de material elèctric a  
 l'avinguda Europa, 62 d'Olot. 

 Medi Ambient /   Atorgament de llicència ambiental per a l'adequació d'una  
 activitat de blanqueix i tintura de teixits a la carretera  
 de les Tries, 73 

 IME /  Vista la convocatoria de subvencions de la Diputació  
 Provincial de Girona, Acció Social, sol·licitar una  
 subvenció per al finançament de despeses de funcionament i  
 manteniment dels centres docents d'educació especial de les 
  comarques gironines 

 Joventut /  Vista la convocatoria de subvencions de la Diputació  
 Provincial de Girona, sol·licitar subvencions per a  
 activitats culturals de caràcter general, per al Festival  
 de la Ruleta 2006. 

 Joventut /  Vista la convocatoria de subvencions de la Diputació  
 Provincial de Girona, sol·licitar subvenció per a  
 activitats culturals de caràcter general, per al Concurs de 
  música Lligamosques 2006 

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació  
 Provincial de Girona, sol·licitar  subvencions per a  
 activitats culturals de caràcter general, per al Festival  
 de hip-hop El carrer parla 

 Cooperació Urgència. Concedir ajuts econòmics a les següents entitats: 
  ACAPS, Associació Catalana d’amics del poble sahrauí, Fons 
  Català de Cooperació al desenvolupament, Fundació  
 Humanitària Doctor Trueta. 


