
 Data  05/04/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les obres del  
 Projecte elements arquitectonics del monument als vençuts i 
  condicionament urbanístic del seu entorn, Fase 2. 

 Contractació Aprovar el conveni a subscriure  entre l'Ajuntament d'Olot  
 i l’empresa Fecsa Endesa per a la realització dels treballs 
  de retirada de les instal·lacions elèctriques de  
 BTexistents als edificis núm. 16,18,20 i 22 del carrer  
 Valls Vells i del carrer La Llosa, núm . 17; per tal de  
 procedir al seu enderroc. 

 Contractació Procedir a la venda a l'empresa Josep Serra Trias -  
 Intercar-Bas, dels vehicles i ciclomotors que es troben  
 abandonats al dipòsit municipal 

 Contractació Aprovar l’informe de l’Arxiu d’Imatges Olot  sobre el  
 finançament de l’edició i impressió del  llibre "Catàleg de 
  la postal olotina, 1900-1910" i contractar amb Gràfiques  
 Alzamora SA els treballs d'impressió del llibre. 

 Contractació Contractar amb Electricitat Dortesa SL els treballs de  
 manteniment motors de la piscina municipal, consistents en: 
  desmuntar motors, canviar estopades i coixinets del bloc  
 de les bombes i envernissar motors per evitar fugues de  
 corrent; i col·locar-los a origen 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Josep Vilanova SA els treballs  
 d'arranjament i enjardinament entorn estadi d'atletisme.  
 Fase 2. 

 Contractació Ampliar, amb efectes del dia 1/01/06 el conveni de  
 col·laboració subscrit amb La Fageda Coop.Trabajadores Lda. 
  per a la realització de treballs de jardineria, sector  
 barris, amb les següents zones: polígon Escola Llar, Pla de 
  Dalt: totes les places i jardins entre la Cra. Riudaura, i 
  el carrer Tartana; carrer Arada i carrer Alforja i entorn; 
  carrers i jardins del barri del Cassés, La Caixa, Pla  
 Parcial les Fonts. 

 Contractació Ampliar, amb efectes del dia 1/01/06 el conveni de  
 col·laboració subscrit amb  La Fageda Coop.Trabajadores  
 Lda., per a la realització de treballs de jardineria,  
 sector riu Fluvià , amb les següents zones: parc de la  
 Lliça, Jardins Vila Vella. 

 Contractació  Ampliar, amb efectes del dia 1/01/06 el conveni de  
 col·laboració subscrit amb  La Fageda Coop.Trabajadores  
 Lda. per a la realització de treballs de jardineria, sector 
  Eixos i Entrades , amb les següents zones: Bosc de la  
 Solfa, Rotonda Cra. De la Canya, Pla Parcial de Batet, Bosc 

 Contractació Ampliar, amb efectes del dia 1/01/06 el conveni de  
 col·laboració subscrit amb La Fageda Coop.Trabajadores Lda. 
  per a la realització de treballs de jardineria, sector  
 Nucli Antic , amb les següents zones: Jardins Onze de  
 Setembre, Escocells C/Sant Ferriol, Altres Punts i  
 jardineres, Plaça Clarà, C/Santa Sabina 

 Contractació Contractar amb Robert Prat Riera, Fotografia Pirenaic, els  
 treballs relatius a un reportatge aeri de la ciutat d'Olot. 

 Contractació Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre  
 aquest Ajuntament i el Centre Comarcal de la UNED a la  
 Garrotxa, per a la posta en funcionament de la carrera de  
 Ciències Ambientals al Centre Comarcal de la UNED a la  
 Garrotxa i per finançar el cost des les tasques  
 d’administració. 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses. 



 Intervenció Aprovar la certificació de liquidació d’obres de Josep  
 Vilanova SA, corresponent a les obres d’elements  
 arquitectònics del monument en memorial als vençuts i  
 condicionament urbanístic de l'entorn, fase 1. 

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

 Personal Aprovació dels projectes de pla d'ocupació, i demanar el  
 següent personal: 
 - un coordinador d’Estiu Riu, dos directors d’Estiu Riu, un 
  peó de manteniment per les instal·lacions on es  
 desenvolupen les activitats d’Estiu Riu.  
 - un educador de l’Espai Jove. 
 - dos peons, activitats relacionades amb la prevenció i la  
 lluita contra incendis: dos peons. 

 Urbanisme Aprovar el Projecte d’enderroc de quatre finques al carrers 
  Valls Vells 16,18,20 i 22 i Llosa 17 

 Urbanisme Aprovar el Conveni subscrit entre l’Ajuntament i  
 Bartrina-Travesas SL per a l’execució de les obres de  
 connexió del Barri d’El Xiprer amb la urbanització de La  

 Urbanisme Aprovar el conveni subscrit entre l’Ajuntament i Promocions 
  Immobiliàries Talaixà SL  per a l’execució del mur  
 d’estabilització i contenció de terres de l’espai lliure a  
 l’àmbit del Polígon d’actuació La Canya II. 

 Urbanisme Aprovar definitivament el conveni de gestió urbanística del 
  Polígon d’actuació 06.01 de la carretera de la Deu. 

 Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Polígon  
 d’Actuació 15.05 Passeig de Sant Roc, condicionat a  
 l’aportació de les esmenes especificades a l’informe dels  
 serveis tècnics municipals de data 03-03-06. 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc d'edifici al carrer  
 Roser, 17 

 Llicència  Concedir llicència per a obertura de pas en paret de  
 càrrega a l'avinguda Reis Catòlics, 13, 7è, 2a 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació projecte de  
 construcció d'edifici plurifamiliar entremitgeres de 12  
 habitatges i aparcaments al carrer Hipólito Lázaro, 77 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres d'adequació de  
 local destinat a centre de podologia al carrer Bisbe  
 Lorenzana, 18 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de dos habitatges  
 unifamiliars entremitgeres al carrer Vern, 1, B, A 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'un habitatge  
 unifamiliar entremitgeres al carrer Vern, 10 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació construcció edifici  
 plurifamiliar entremitgeres d'11 habitatges i aparcaments a 
  l'avinguda Sant Joan, 33, B,B 

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a reforç estructural  
 de sostres i arranjament de coberta en edifici  
 plurifamiliar al carrer Presó Vella, 10 

 Urbanisme Aprovar definitivament el Projecte d’ordenació de  
 l’aparcament de càrrega i descàrrega i ordenament del  
 trànsit al centre de la ciutat redactat pels serveis  
 tècnics municipals. 

 Urbanisme Aprovar l’acta de preus contradictoris del Projecte de  
 rehabilitació i millora de la Plaça Clarà .Fase 1.  
 Plataforma inferior 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'un  
 restaurant pizzeria amb servei a domicili al carrer Bolós,  



 Promoció  Sol·licitar una subvenció per al projecte "Cursos  
 d'iniciació i alfabetització en les noves tecnologies" 

 Promoció  Sol·licitar subvenció al Departament de Comerç, Turisme i  
 Consum per ajuts per a la renovació de l’activitat  
 comercial i el foment de la cooperació empresarial en els  
 comerços de Catalunya 

 Promoció  Sol·licitar una subvenció al Departament de Comerç, Turisme 
  i Consum per ajuts per a la renovació de l’activitat  
 comercial i el foment de la cooperació empresarial en els  
 comerços de Catalunya 

 Via Pública Habilitar un tram de l'avinguda Malatosquer com a via de  
 doble sentit de circulació, entre el c. Vicenç Soler Jorba  
 i el c. Enric Quintana 


