
 Data  29/03/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb l’empresa Mecànica Industrial de Olot SL els 
  treballs de manteniment de lona del pati del Museu  
 Comarcal any 2006. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Aglomerats Girona Brunells SA les  
 obres de reordenació dels accessos a la C-26 (carretera de  
 la Canya) 

 Contractació Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 2/01/06  
  el contracte subscrit amb la Mútua Montañesa,  de  
 prevenció de riscos laborals del personal de l'Ajuntament  

 Contractació Prorrogar pel termini d'un any amb efectes del dia 2/01/06  
  els contractes subscrits amb la Mútua Montañesa de  
 prevenció de riscos laborals del personal dels organismes  
 autònoms següents: IME, IMPC, PME, ICCO 

 Contractació Prorrogar fins el 28/06/07 la concessió administrativa d'ús 
  privatiu de la via pública per a la instal·lació d'un  
 quiosc de llamins al Passeig de Blay 

 Compres Adquirir de la casa Copiolot SL mobiliari amb destí  al  
 Telecentre ubicat a l’edifici de l’antic cinema Núria. 

 Compres Adquirir de l’empresa Inforolot SA material d'informàtica  
 amb destí a diverses dependències municipals. 

 Compres Adquirir de l’empresa Infoself Olot SL dues impressores amb 
  destí a Secretaria i Serveis Econòmics 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Aprovar les següents certificacions: 
 - núm.2 de Bonal Empresa de serveis elèctrics i electrònics 
  SA, corresponent a les obres de millora de les  
 instal·lacions semafòriques de la ciutat  
 - núm.3 de Bonal empresa de serveis elèctrics i electrònics 
  SA, corresponent a les obres de millora de les  
 instal·lacions semafòriques de la ciutat 

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

 Protecció Civil Vista la convocatoria de subvencions de la Diputació  
 Provincial de Girona, de subvencions als ajuntaments de les 
  comarques gironines en matèria de prevenció d'incendis  
 forestals, sol·licitar una subvenció. 

 Via Pública Anul.lar la zona d’aparcaments per a ciclomotors que hi ha  
 al Passeig d’en Blay, a l’alçada dels núm. 3, 4 i 5 i  
 traslladar-los al pàrquing de l’Horta de les Monges del  
 carrer Macarnau 

 Urbanisme Aprovar el Projecte d’enderroc d’un edifici entremitgeres  
 al carrer Sant Miquel número 5. 

 Urbanisme Rectificació acord Junta de Govern Local del 15/03/06, pel  
 que fa a la descripció del bé afectat per vialitat al  
 carrer Abat Racimir. 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i adequació habitatge  
 existent al passeig d'en Blay, 25 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma lavabo,reforç estructura i 
  nova sortida  del local al carrer Sant Roc, 5 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació puntual de composició  
 de façanes, ampliació d'obertures existents al carrer Sant  
 Feliu, 17 



 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres d'adequació de  
 local per destinar-lo a bar d'entrepans calents 'kebbab' a  
 l'avinguda Girona, 49 

 Llicència  Concedir llicència per a redistribució interior d'habitatge 
  unifamiliar entremitgeres al carrer Roure, 40 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc de dues edificacions  
 entremitgeres al carrer Bisbe Serra, 1 i 3 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc d'edifici al carrer Sant  
 Miquel, 3 

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a construcció de 4  
 habitatges en filera al carrer Amer, 7A i B, 9A i B. 

 Urbanisme Aprovar la Memòria valorada d’instal·lació de 10 monòlits  
 d’expressió ciutadana (Actuació any 2006) redactat pels  
 serveis tècnics municipals. 

 Medi Ambient /  Queda sobre la taula per a un millor estudi l'obertura de  
 la seu del Consorci de Benestar Social a la plaça Palau, 8  
 - Can Castellanes 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental per a l'obertura d'una  
 indústria de fabricació de mobles de cuina i bany amb  
 corian al carrer Rosselló, 31 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'una  
 carnisseria al carrer Rei Martí l'Humà, 12 

 Cultura / ICCO Vista la convocatoria de subvencions de la Diputació de  
 Girona, de l'Àrea de Cultura, Unitat de publicacions,  
 sol·licitar subvenció per a l'edició llibres d'interés  
 local a l'àmbit de les comarques gironines, per al  
 projecte: Catàleg de la postal olotina, 1900-1910. 

 Joventut /  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell  
 Comarcal de La Garrotxa, per a l’elaboració i l’edició  
 d’una guia on es reculli la informació de les activitats  
 d’estiu, adreçades a tots els infants i joves, de la  
 comarca de La Garrotxa. 


