
 Data  14/06/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb l’empresa Tècnica i Gestió Girona SL els  
 treballs de coordinació de seguretat i salut de les obres  
 d'adaptació del solar situat a la cruïlla delsl carrers  
 Bolós i Sant Pere Màrtir, com a aparcament de pagament en  
 zona blava 

 Contractació Contractar amb Josep Vilanova SA diverses obres d'adequació 
  del Parc Local de Sant Roc, consistents en: a)  adequació  
 superfície per a pista poliesportiva i àrea de jocs  
 infantils  i b) configurar una plataforma-mirador al Sud  
 del Parc a nivell del C/ Malatosquer 

 Contractació Contractar amb l’empresa Construcciones Meroca SL els   
 treballs relatius a la construcció i senyalització d'un pas 
  de vianants a l'avinguda Sant Jordi, davant del mirador de 
  la Pubilla. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Florenci Cos SL els  treballs de  
 subministrament i instal·lació d’un sistema de  
 climatització a l'espai jove Núria, així com el trasllat i  
 nova instal·lació de dues bombes de calor de la sala  
 polivalent a les oficines àrea de Joventut 

 Intervenció Aprovar una relació de despeses. 

 Intervenció Aprovar les següents certificacions: 
 - n.1 d’Excavacions Coll SL corresponent a les obres  
 d’enderroc edifici n.5 del carrer Sant Miquel  
 - n.3 de Floret SL corresponent a les obres de  
 condicionament i millores sector La Caixa     
 -  de liquidació de Josep Vilanova SL corresponent a les  
 obres de pavimentació vorera est carretera St. Joan les  
 Abadesses 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació de veïns de  
 Montolivet 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per Diputació Provincial de  
 Girona Acció Social, amb destinació a subvencions per al  
 finançament de despeses de funcionament i manteniment dels  
 centres docents d'educació especial de les comarques  
 gironines, subvenció Escola Llar. 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per Diputació Provincial de  
 Girona amb destinació a subvenció per ajuntaments de  
 municipis de les comarques gironines que tenen escoles  
 municipals d'arts plàstiques, subvenció Escola municipal  
 d'Expressió. 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per Diputació Provincial de  
 Girona, amb destinació a subvencions per activitats  
 culturals de caràcter general per l'any 2006, subvenció  
 d'Arrel 

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

 Ingressos Aprovar les liquidacions corresponents a les altes de 3r. i 
  4t. trimestre de la taxa per prestació del servei de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus, exercici  
 2005 

 Ingressos Aprovació regularització liquidacions taxa clavegueram  
 fonts pròpies exercici 2005 i aprovació liquidacions 2006 

 Ingressos Ratificar els termes del Conveni firmat amb les empreses  
 Gas Natural SDG, SA i Gas Natural Distribución SDG, SA en  
 relació a diverses qüestions de tipus fiscal, de garanties  
 i de gestió econòmica en general. 



 Promoció  Autoritzar l’augment de tarifes de la plaça mercat d’Olot  
 en funció de l’IPC que resulti entre el període 01/06/03 i  
 31/05/06, que segons certificació de l'INE és del 10,8 %. 

 Via Pública Pintar zona reservada de bus a l’Av. València, just després 
  de la cruïlla amb l’Av. Múrcia i fins l’entrada del gual  
 de la casa unifamiliar. 

 Via Pública Allargar la zona de reserva per la Creu Roja a l’Av.  
 Hondures. 

 Via Pública Pintar reservat de minusvàlids entre el gual  número 1277  
 que correspon al número 5 de la Ctra. Vella de les Preses i 
  la cruïlla amb aquest últim carrer, senyalitzat amb el  
 corresponent disc vertical. 

 Urbanisme Adquirir el pis 1r, 2a al carrer Verge del Portal 33 

 Urbanisme Aprovar el conveni signat en data 25/05/06  referent a la  
 cessió d’un terreny destinat a vial-carrer a l’Hostal del  
 Sol núm. 29  en relació a la sol·licitud de llicència  
 d’obres  per a la construcció l d’un habitatge unifamiliar  
 en testera a l’esmentat sector 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de piscina al carrer  
 Esteve Paluzie Mayola, 31 

 Llicència  Concedir llicència per a redistribució interior de local  
 per destinar-lo a oficines a l'avinguda Santa Coloma, 14 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar entremitgeres al carrer Sant Feliu, 51 

 Llicència  Concedir llicència per  a construcció habitatge unifamiliar 
  en testera al carrer Hostal del Sol, 29 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'edifici de  
 recepció, restaurant i magatzem de càmping al Mas Gaspar 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de 4 habitatges  
 unifamiliars en filera al carrer Puigsacalm, 10A, 10B, 12A, 
  12B 

 Llicència   Denegar la llicència sol·licitada per a adequació de local 
  per a ús d'habitatge al carrer Joan Maragall, 36 

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a ampliació d'edifici 
  per a 5 habitatges i aparcament a l'avinguda Perú, 16 

 Urbanisme Aprovar l’informe emès pel Director de l’Àrea  
 d’Infrastructura  i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot i  
 en base a ell procedir a la recepció de les obres  
 d’urbanització del Polígon d’actuació 14.01 Sant Andreu i  
 el  seu lliurament al servei públic. 

 Urbanisme Aprovar l’informe emès pel Director de l’Àrea  
 d’Infrastructura  i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot i  
 en base a ell procedir a la recepció de les obres  
 d’urbanització dels carrers Abat Racimir, Mossèn Gelabert i 
  Remences i el  seu lliurament al servei públic. 

 Cultura / ICCO Denegar la subvenció a l’entitat ANEGx Agrupació  
 Naturalista de la Garrotxa. El motiu de la denegació és que 
  les publicacions i l’edició de material audiovisual no són 
  subjecte d’ajuda en aquesta convocatòria. 

 Cultura / ICCO Denegar la subvenció a l’Agrupació Sardanista de la  
 Garrotxa. Les activitats sol·licitades ja es realitzen  a  
 la ciutat. 

 Cultura / ICCO Denegar la subvenció a l’Associació Musical de la Vall d’en 
  Bas. Aquesta entitat no està inscrita al registre  
 d’entitats de l’Ajuntament d’Olot tal i com es requereix en 
  el punt 1 de les condicions generals del programa de  
 suport a entitats 2006. 



 Cultura / ICCO Denegar la subvenció a l’Òmnium Cultural delegació de la  
 Garrotxa. Ja té subscrit un conveni amb efectes dels anys  
 2005, 2006 i 2007. 

 Cultura / ICCO Denegar la subvenció a l’Associació per a la Promoció  
 d’Espectacles de Carrer PIM, PAM, PUM...FOC. No s’adequa  
 als requisit número 8 de la convocatòria ja que només se  
 subvencionen activitats i no reparacions o manteniments. 

 Cultura / ICCO Denegar la subvenció a l’entitat Associació Cultural i  
 Sardanista Flor de Fajol. La subvenció per l’anada a Mèxic  
 se’ls donarà des d’Alcaldia. 

 Festes Sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya,  
 Departament de Medi Ambient i Habitatge, Agència Catalana  
 de Residus de Catalunya, per al Programa: projectes de  
 prevenció de residus municipals i per a l'ambientalització  
 de les festes populars 

 Contractació Urgència.  Rectificar l’acord adoptat per la Junta de  
 Govern Local en sessió celebrada el dia 15/02/06 relatiu a  
 l’adquisició a l’empresa Bonal,SA de 1.500 comandaments  
 d’accionament de pilones automàtiques. 


