
 Data  03/05/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Ingressos Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 28/04/06 pel qual  
 s’aprovava el padró de l’Impost sobre béns immobles  
 rústics, exercici 2006 

 Contractació Adjudicar a l’empresa  Bassegoda Construccions SL les   
 obres del projecte de reforma i ampliació serveis (lavabos) 
  de l'espai Jove Núria al carrer del Carme, núm. 8 

 Contractació Contractar amb Aglomerats Girona SA els treballs relatius a 
   diverses actuacions d'infraestructures i jardineria dels  
 accessos de la C-26 , a Olot per la Carretera de la Canya 

 Contractació Contractar amb Tècnica i Gestió Girona SL els treballs de  
 coordinació de seguretat i salut obres del projecte  
 Elements arquitectònics del monument en  memorial als  
 vençuts i condicionament urbanístic del seu entorn. Fase 2 

 Contractació Contractar amb Aigua i Llum Olot SL els treballs d'execució 
  de l'escomesa d' aigua a la  piscina municipal 

 Contractació Contractar amb l’empresa Michel & Moret SLU els treballs de 
  realització  de les figures dels cabeçuts i del cap de  
 lligamosques, en propilé 

 Contractació Contractar amb l’empresa Micrològic SLU els treballs de  
 realització d’una pàgina web de les Festes del Tura d’Olot 

 Compres Contractar amb Infoself Olot SL  el subministrament  de 12  
 PC's 

 Ingressos Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 - de liiquidació de Rubau Tarrés SA corresponent a les  
 obres complementàries del projecte de rehabilitació i  
 millora Plaça Clarà Fase 1   
 - de liquidació d’UTE Const. J. Pallàs i Bassegoda SL  
 corresponent a les obres d’adequació parcial edifici Can  
 Monsà,seu FES i UNED 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Patronat d'Estudis Històrics  
 d'Olot i comarca 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a la Taula de la Mostra de  
 Pessebres d'Olot. 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’AOAPIX 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural  

 Intervenció Concedir un ajut econòmic als Amics de l'Alta Garrotxa 

 Intervenció Concedir l’ajut econòmic a l’Associació d’amics de les Arts 
  Audiovisuals de la Garrotxa 

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

 Personal Aprovar les condicions, requisits, remuneració i  
 desenvolupament de les estades en pràctiques dels alumnes  
 de batxillerat a l’Arxiu Municipal d’Olot. 

 Via Pública Senyalitzar el carrer Ricard Jordà d’un sol sentit de  
 circulació, i com prohibir la parada i l’estacionament a  
 tots dos costats. El sentit de circulació del carrer ha  
 d’ésser des del c. Candi Agustí cap al c. Pou del Glaç. 

 Urbanisme Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació  
 voluntària en escriptura pública atorgada per Edificacions  
 Garrotxa 2000 SL, el dia 15/02/06 



 Urbanisme Aprovar el Projecte de rehabilitació interior d’habitatge  
 (2006) a l’avinguda Santa Coloma núm. 22, redactat pels  
 serveis tècnics municipals. 

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'habitatge unifamiliar  
 en filera al carrer Faixa, 17 

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a  
 bar-cafeteria-restaurant a la plaça Clarà, 6 

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació habitatge unifamiliar  
 adossat al carrer Volcà Safont, 3 

 Llicència  Concedir llicència per a redistribució interior d'espai  
 complementari d'un habitatge al carrer Hondures, 16, 3r, 1a 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació projecte de  
 rehabilitació d'edifici plurifamiliar de 5 habitatges i  
 local al carrer Dolors, 12 

 Joventut /  Aprovar els convenis del programa Suport entitats 2006  
 dirigits a entitats juvenils d’Olot i que es detallen a  
 continuació: Associació Juvenil Olot 6R, Agrupament Escolta 
  Nostra Dona del Tura, Centre Excursionista d’Olot, Esplais 
  de la Garrotxa. 

 Via Pública Urgència. Aprovar la modificació de l'acord d'horari  
 d'obertura al trànsit de les portes del centre: modificar  
 el punt cinquè de l’acord de Junta de Govern Local del dia  
 26/04/06 relatiu a l’horari d’obertura al trànsit de les  
 portes del centre, en el sentit de mantenir el carrer  
 Rector Ferrer obert al trànsit de les 7h. del matí a les  
 9h. del vespre de dilluns a divendres i de les 7h. del matí 
  a les 5h. de la tarda els dissabtes i tancar-lo els  
 diumenges i dies festius. 

 Llicència  Urgència. Concedir llicència per a projecte enderroc de  
 cabana al Mas Creu Vermella, 1 

 Medi Ambient /  Urgència. Vista la convocatòria de subvencions de la  
 Generalitat de Catalunya, Direcció General  Qualitat  
 Ambiental -Departament Medi Ambient i Habitatge-,  
 sol·licitar una subvenció per al projecte: Prevenció  
 contaminació lluminosa 


