
 Data  21/06/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb Alexandre Serra Dorca els  treballs  
 d'adequació del telecentre al local de Joventut ubicat a  
 l'edifici de l'antic cinema Núria 

 Contractació Contractar amb l’empresa  Garrotxa Llars SL l’arrendament  
 d’un edifici industrial situat a l’avinguda Xile, el qual  
 es destinarà a magatzem de la Brigada Municipal d'Obres . 

 Contractació Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament 
  i la Parròquia de Sant Esteve d'Olot per a la disposició  
 de l'auditori/sala d'actes del Casal Marià per part de  
 l'Ajuntament d'Olot i de les entitats sense ànim ni afany  
 de lucre de la Ciutat. 

 Contractació Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament 
  i la Fundació Agbar, Centre d'Estudis i Investigació del  
 Medi Ambient per al desenvolupament del Seminari  
 internacional conviure amb els volcans. Riscos, beneficis i 
  medi ambient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Planagumà Ferres SL els  treballs  
 de coordinació i informació tècnica dels plafons de les  
 grederes i el cràter Montsacopa, relatius al projecte  
 'Millora, conservació i educació ambiental de la  
 senyalització del Volcà Montsacopa' 

 Contractació Contractar amb Cristina López Bisbal - Too Visual  els   
 treballs de disseny i imatge gràfica de 2 plafons  
 informatius relatius al projecte 'millora, conservació i  
 educació ambiental de la senyalització del Volcà Montscopa' 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Manuel Mateu Munells els treballs 
  de confecció de dos plafons informatius relatius al  
 projecte de millora, conservació i educació  ambiental de  
 la senyalització del volcà Montsacopa. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Carrosseries ESMI SL el  
 subministrament i instal·lació de diversos complements d'un 
  elevador  amb destí al camió de la Brigada Municipal 

 Compres Adquirir de  l’empresa Sociedad Cooperativa La Unión,  
 cadires plegables 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 - n.1 d’Excavacions Coll SL corresponent a les obres  
 d’enderroc quatre finques al nucli antic d'Olot als carrers 
  Llosa 17 i Valls Vells 16-18-20-22 
 - Aprovar la certificació n.7 de Bassegoda Construccions SL 
  corresponent a les obres de reforma Teatre Principal 1a  

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació n.7 de  
 Bassegoda Construccions corresponent a les obres de reforma 
  Teatre Principal Fase 1, al Banc de Bilbao Vizcaya  

 Intervenció Autorizar l'endossament de la factura 19.751 de Sociedad  
 Cooperativa la Unión  al BBVA. 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a la Penya Carnavalesca els  
 Marrinxos 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per Diputació Provincial de  
 Girona Unitat de Publicacions, amb destinació a  
 Convocatòria subvencions per a l'edició butlletins  
 municipals -Can Joanetes- 

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



 Ingressos Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

 Ingressos Aprovar les liquidacions de noves altes d’escombraries  
 particulars per aquest exercici 2006 

 Promoció  Aprovar el torns setmanals, tant nocturns com de cap de  
 setmana i festius, que regiran el servei de taxis a la  
 ciutat d’Olot.  Aquests torns s’aplicaran durant el termini 
  d’un any, que anirà del mes de juliol de 2006 al mes de  
 juliol de 2007. 

 Llicència  Concedir llicència per a redistribució interior de local  
 per destinar-lo a oficines a la Plaça Catalunya, 2, 2n, 1a 

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació de piscina al carrer  
 Destral, 2 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de garatge en  
 habitatge unifamiliar entremitgeres al carrer Marià Jolis  
 Pellicer, 4 

 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 millora de les instal·lacions de la  
 planta de compostatge, situada a la carretera les Feixes  

 Llicència  Denegar la llicència per a aparcament soterrani per a 9  
 vehicles al carrer Macarnau, 15 

 Urbanisme Aprovar definitivament  el Projecte d’ampliació de voreres  
 als carrers secretari Daunis i Joaquim Vayreda, redactat  
 pels serveis tècnics municipals. 

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal (annex III) per a l'obertura  
 d'una carnisseria amb obrador al carrer Pare Roca, 10 

 Cultura / ICCO Acceptar en concepte de donació i amb destí al Museu  
 Comarcal de la Garrotxa una obra de Jordi Curós 

 IME /  Sol·licitar una subvenció al Consell Comarcal de la  
 Garrotxa dins el programa Ajuts a ajuntaments de la comarca 
  de la Garrotxa en matèria de millores en la  
 infraestructura de centres d'educació infantil i primària  

 Contractació Urgència. Contractar amb l’empresa Neteges la Bruixa SL l'  
 ampliació servei de neteja dels locals i edificis  
 municipals bloc B, consistent en el servei de neteja dels  
 centres escolars: Sant Roc, Pla de Dalt, Bisaroques i  
 Malagrida,  durant l’última setmana del mes de juny 


