
 Data  24/05/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el  
 concurs de les obres d’urbanització vorera Sud i entorn  
 carrer Secretari Daunis. Fase 1, a l’empresa Floret SL 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Pere Boada Comas SL els treballs  
 complementaris de les obres de desdoblament canonada per  
 pluvials i aigües negres del carrer Volcà Pedraguda 

 Contractació Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i l'Instituto de 
  Religiosas de San José de Gerona per a l’ocupació temporal 
  de la finca propietat d’aquesta entitat , per a  
 destinar-lo a aparcament públic de vehicles. 

 Contractació Aprovar el contracte de lloguer a subscriure entre aquest  
 Ajuntament i l’empresa Protecmar 2003 SLU pel qual  
 l’Ajuntament cedeix a l’esmentada empresa el solar situat  
 al carrer Alt del Tura, núm. 9 xamfrà C/Bonaire, per a  
 dipòsit de material de construcció. 

 Contractació Convalidar  el Decret de l’Alcaldia del dia 22/05/06,  
 relatiu a l’adjudicació dels treballs d’enderroc de la casa 
  núm. 24 del carrer Roser (Can Marcé) a l’empresa  
 Excavacions Coll, SL 

 Contractació Convalidar el Decret de l’Alcaldia del dia 22/05/06 relatiu 
  a l’adjudicació dels treballs d’enderroc de la nau amb  
 façana al carrer Macarnau darrera la casa núm. 24 del  
 carrer Roser, a l’empresa Excavacions Coll, SL 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Aprovar les certificació de liquidació de Ràdio Coderch SL  
 corresponent a les millores sistema de megafonia al Saló de 
  sessions 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la factura n. 06 72 de Mecànica 
  Industrial Olot SL corresponent als treballs de muntar la  
 lona de l’Hospici al BBVA 

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

 Via Pública Pintar aparcament per a minusvàlids al c/ Proa. 

 Via Pública Desestimar la proposta d’instal·lar uns para-vents modulars 
  a la Pastisseria Corbaton a la Plaça Catalunya 

 Via Pública Autoritzar la instal·lació d’uns nous para-sols a la  
 Cafeteria el Firalet del carrer Mirador de la ciutat. 

 Governació Donar compte dels acords de la Comissió de Protecció Civil  
 de Catalunya, adoptats en sessió de la Comissió Permanent  
 de data 25/04/06, en la que va acordar l’homologació dels  
 següents Plans de Protecció Civil del municipi d’Olot. 

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació Can Castellanas per  
 oficines del Consorci, a la plaça Palau, 8 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció nou edifici  
 plurifamiliar de 3 habitatges i 1 local comercial al carrer 
  Bonaire, 14 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc edifici plurifamiliar a  
 l'avinguda Sant Joan, 1 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edificació auxiliar a  
 habitatge adossat aïllat al carrer Hortènsies, 11 

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de nau industrial al  
 carrer Rosselló, 31 



 Llicència  Concedir llicència per a instal·lacions d'explotació  
 extensiva d'ovelles al Mas Massandell 

 Llicència  Denegar la llicència per a construcció de garatge  
 d'habitatge unifamiliar a l'avinguda Sant Jordi, 179 

 Llicència  Denegar la llicència per a construcció de nau industrial  
 sense ús definit al carrer Vallespir, 27 

 Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte de reordenació del trànsit  
 al sector  Campdedeu-Prat Forga i carrers Mestre  
 Turina-Mestre Toldrà, redactat pels serveis tècnics  

 Compres Urgència. Adquirir de HPC Ibèrica SA, jocs infantils amb  
 destí a parcs públics 

 Compres Urgència. Adquirir de la casa Lappset España jocs infantils 
  amb destí a parcs urbans 

 Compres Urgència. Adquirir de la casa Entorn Urbà SL cistelles de  
 bàsquet amb destí  a parcs urbans 


