
 Data  07/06/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Adjudicar a l’empresa Construcciones J.Pallàs SL les obres  
 de l'adjudicació de les  obres de condicionament mínim per  
 tal de garantir l'estabilitat de l'immoble núm. 22 del  
 carrer Roser 

 Contractació Adjudicar a l’empresa  Pere Boada Comas SL  les  obres per  
 a l'adaptació del solar situat a la cruïlla dels carrers  
 Bolós i Sant Pere Màrtir, com a aparcament de pagament en  
 zona blava 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Construcciones J.Pallàs SL els  
 treballs extres de les obres de substitució de canaleres i  
 baixants de la façana del carrer Antoni Llopis de l'edifici 
  Hospici . 

 Contractació Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL els treballs  
 extres de les obres de millores al recinte de la piscina  
 municipal : recollida d'aigua de les voreres i construcció  
 de font a l'esplanada 

 Contractació Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia  
 29/08/06, el contracte subscrit amb l’empresa Oracle Iberia 
  SRL de suport i actualitzacions dels producte Oracle 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Construccions J. Pallàs SL els  
 treballs de construcció de diversos elements d’obra   
 consistents en: terraplè, tanca de seguretat i filats al  
 CEIP Sant Roc, 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural Revista  
 Alimara 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre Excursionista Olot 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació de joves gos de  
 Sant Roc 

 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 - de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent a les  
 obres de millores recinte piscines municipals, recollida  
 aigua, voreres i font  
 - de liquidació de Construccions J.Pallàs SL corresponent a 
  les obres de substitució canalera i baixants coberta  
 façana carrer Antoni Llopis, edifici Hospici 

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

 Personal Aprovar les bases que tenen per objecte  la regulació del  
 procediment per a l’accés, pel sistema de concurs oposició  
 lliure de tres  places d'agent de la policia local,  
 enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala 
  de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació D,  
 nivell 13, dotades amb les retribucions que corresponguin  
 d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació  
 vigent. 

 Personal Aprovar la relació d’alumnes de batxillerat dels diferents  
 IES d’Olot que desenvoluparan les pràctiques a l’AMO i a  
 l’AIO el proper mes de juliol de 2006. 

 Urbanisme Comprar un habitatge al carrer Sant Bernat 11 en exercici  
 del dret de tempteig i retracte 

 Urbanisme Aprovar el Projecte d’actuació planta baixa aules i reforma 
  dependències de l’IME redactat pels serveis tècnics  
 municipals. 



 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació edifici  
 plurifamiliar per 4 habitatges i 1 local comercial  situat  
 al carrer St. Ignasi, 4 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc de 2 edificis  
 plurifamiliars al carrer dels Sastres, 18 

 Llicència  Concedir  llicència per a construcció nou edifici  
 plurifamiliar de 6 habitatges i 2 locals al carrer dels  
 Sastres, 18  -  20 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de pont de comunicació 
  en edifici industrial al carrer Mestre Turina, 39 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de construcció  
 de cobert annex a edificació industrial i modificació  
 situació magatzem al carrer Vallespir, 13 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar en testera de 3 habitatges i 1 local al carrer   
Roser,17 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici bifamiliar  
 amb aparcament i 1 local al camí Hostal de la Corda, 21 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de coberta i distribució  
 interior en construcció annexa a edifici plurifamiliar  
 situat al carrer Bisbe Vilanova, 26 

 Llicència  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’informe emès  
 per l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud de  
 llicència d’obres de rehabilitació de coberta d'habitatge  
 situat al Mas Can Maia, al camí de La Moixina. 

 Llicència  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’informe emès  
 per l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud de  
 llicència d’obres de reforma d'habitatge situat al Mas la  
 Fagella de Batet de la Serra 

 Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte d’enllumenat públic del  
 Barri El Xiprer redactat per l’Equip Tècnic Santandreu SA. 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (annex III) per a   
 l'obertura d'un bar-fleca al pg. Bisbe Guillamet, 12 

 Urbanisme Donar compte a la Junta de Govern Local de l’informe emès  
 per l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud de  
 llicència d’obres de reforma de coberta situada al camí de  
 les Fonts, 11 


