
 Data  22/03/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 1/03/06  
 el servei de notificacions d'aquest Ajuntament adjudicat a  
 l'empresa Distriolot SL 

 Contractació Renovar la contractació amb l’empresa Audifilm ABI SL per  
 un  període de tres anys (1/01/06 a 31/12/08), que inclou:  
 serveis d'implantació nou software  i traspàs de dades,  
 contracte de manteniment de software, nou programari ,  
 fonts i lectors de codi de barres 

 Contractació Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL un pack de  
 serveis i assistència tècnica en servidors i comunicacions  
 en entorn de windows 

 Compres Adquirir de Comercial Garestany SAL, mobiliari amb destí a  
 les àrees d'Ingressos i d'urbana 

 Compres Adquirir de Comercial Garestany SAL, mobiliari amb destí a  
 la Policia Municipal, despatx proximitat. 

 Compres Adquirir de Sist.Of.Garrotxa Pla Estany SA un telefax amb  
 destí a l'àrea d’Infraestructura i Obra Pública. 

 Compres Adquirir de Comercial Elèctrica Olot SA 100 rellotges  
 astronòmics amb destí a l'enllumenat públic 

 Governació Aprovar els torns setmanals, tant nocturns com de cap de  
 setmana i festius, que regiran el servei de taxis a la  
 ciutat d’Olot 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 - núm.2 de Bassegoda Construccions SL corresponent a les  
 obres de millora d'accessos (muret+rigola) IES Montsacopa,  
 av. St. Joan de Cabirol 
 - núm.4 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  
 - núm.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres de  
 millora vorera avda. Sant Joan entre Casimir Plana i Ctra.  
 Sant Joan les St.Joan les Abadesses 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.4 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, al  
 BBVA 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.2 de  
 Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres de  
 Millora accessos (Muret i rigola) IES Montsacopa, av. Joan  
 de Cabirol, al BBVA 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Departament d'Educació, amb destí a la  
 convocatòria pública per a la concessió de subvencions per  
 a la creació i la consolidació de places per a infants de 0 
  a 3 anys en llars d'infants de titularitat municipal -  
 ampliació llar infants St. Pere Màrtir. 

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

 Ingressos Ratificar  el decret d’alcaldia de data 17/03/06 que diu:  
 "En relació a l’expedient corresponent al Padró de l'Impost 
  d'Activitats Econòmiques exercici 2005, s’acorda aprovar  
 les liquidacions corresponents a les altes del 3r. i 4t.  
 trimestre de l’Impost sobre activitats econòmiques exercici 
  2005 i notificar-les als titulars afectats." 



 Urbanisme Aprovar inicialment l’expedient de delimitació del polígon  
 d’actuació A del nucli històric d’Olot, Plaça Esgleiers,  
 determinant com a sistema d’actuació el d’expropiació. 

 Urbanisme Aprovar inicialment l’expedient de delimitació del polígon  
 d’actuació B del nucli històric d’Olot, Plaça Campdenmàs,  
 determinant com a sistema d’actuació el d’expropiació. 

 Urbanisme Aprovar inicialment l’expedient de delimitació del polígon  
 d’actuació C del nucli històric d’Olot, Passeig de la  
 Muralla, determinant com a sistema d’actuació el  
 d’expropiació. 

 Urbanisme Aprovar el projecte de millora piscina municipal (2006)  
 terrassa soterrani i complements a l’avinguda Sant Jordi,  
 redactat pels serveis tècnics municipals. 

 Urbanisme Sol·licitar una subvenció al Departament de Treball i  
 Assumptes Socials per a la Memòria valorada de modificació  
 de vestíbul accés; substitució muntacàrregues per ascensor  
 adaptat; modificació planta baixa, pisos i coberta caixa  
 ascensor. Edifici públic d’usos múltiples a l’avinguda Sant 
  Joan de les Abadesses 22. 

 Llicència  Concedir llicència per a consolidació de sostre en edifici  
 bifamiliar entre mitgeres a la carretera de la Deu, 99, 1r 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació projecte de  
 construcció de 2 habitatges unifamiliars en filera al  
 carrer Comanegra, 19 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de nau industrial  
 sense ús determinat a l'avinguda Europa, 50 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació d'obertures en edifici 
  d'aparcaments a l'avinguda Anselm Clavé, 4 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització de cobert provisional 
  al carrer Vallespir, 15 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció habitatge unifamiliar  
 entremitgeres al carrer Cirerer, 10 

 Llicència  Queda sobre la taula la sol·licitud de llicència d'obres  
 per a la construcció d'un pont de comunicació al carrer  
 Mestre Turina, 39 

 Llicència  Queda sobre la taula la sol·licitud de llicència per a  
 reforma d'edifici industrial (accés a coberta) al carrer  
 Pep Ventura 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de tanques i pavimentació  
 de pistes de tenis a l'avinguda Equador, 8 

 Urbanisme Queda sobre la taula l'aprovació del projecte d'adequació  
 de l'Institut Religiós de Sant Josep per a àrea  
 d'aparcament públic de superfície 

 Urbanisme Aprovar la Modificació puntual del Projecte d’ordenació de  
 l’aparcament de càrrega i descàrrega i de reordenació de  
 trànsit al centre de la Ciutat, redactat pels serveis  
 tècnics municipals. 

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal per a l'obertura d'una  
 activitat d'habitatges amb serveis comuns per a persones  
 disminuïdes al carrer Hospici, 9 

 Joventut /  Urgència. Aprovar el conveni amb el Grup Rialles Olot per  
 l’organització del Carnestoltes Infantil 2006. 

 Joventut /  Urgència. Aprovar els convenis amb Esplais de la Garrotxa,  
 un pel Projecte Espai Jove i l’altre pel Projecte Beques  
 Garbuix 2005/2006 


