
 Data  05/07/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Alcaldia Manifestar el suport i el recolzament de l’Ajuntament  
 d’Olot a la iniciativa de la creació d’una Facultat de  
 Medicina a la Universitat de Girona, atès que aquest fet  
 repercutiria molt positivament en una gran diversitat  
 d’àmbits social, educatiu, sanitari, econòmic i  
 professional a nivell provincial. 

 Llocs públics Concedir una de les places disponibles del mercat setmanal  
 del dilluns de la ciutat d’Olot a C.Olivé destinada a la  
 venda de roba, amb número de parada 00104, amb efectes  
 econòmics i administratius l'1/01/06 

 Contractació Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, el  
 contracte mitx de redacció de projecte, direcció i execució 
  de les obres d’enderroc de 4 finques situades a la plaça  
 Campdenmàs núm. 10 i 11 i al l carrer Verge del Portal,  
 núm. 22 i 24, que estan incloses dins l’àmbit de l’operació 
  B i D, respectivament, del projecte d’intervenció integral 
  del Nucli Històric d’Olot. 

 Contractació Adjudicar a J.Aumatell Colom els treballs relatius a la   
 redacció del projecte, direcció de l’obra i redacció de  
 l’estudi i coordinació de seguretat i salut dels treballs  
 d’enderroc de la casa núm. 3 de la Ronda Sant Bernat  
 (antiga fàbrica Sacrest) 

 Contractació Adjudicar a l’empresa  Florenci Cos SL els treballs   
 d'instal·lació de calefacció a la Casa Consistorial de  
 Batet consistents en: redacció projecte, direcció obra,  
 redacció del pla i coordinació dels treballs de seguretat i 
  salut i realització de l’obra 

 Contractació Adjudicar a l’empresa SOREA, SA els  treballs de renovació  
 xarxa d'aigua en l'àmbit d'actuació de millora de les  
 voreres 2006, a: 
 -A) vorera carrer Múrcia, tram comprès entre el C/  
 Catalunya i C/València (costat pisos Caixa) 
 -B) Vorera Ronda Fluvià, tram entre el C/Vilanova i la Cra. 
  Santa Pau 

 Contractació Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, el  
 subministrament d’un equip de telecomunicacions per a la  
 Policia Municipal d’Olot. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA diversos  
 treballs d’infraestructura viària i de serveis als carrers  
 Secretari Daunis, Joaquim Vayreda i Marià Vayreda 

 Contractació Contractar amb Bonal empresa de serveis elect.i electrònics 
  SA treballs complementaris de les obres de millora del  
 control d'accessoris i de reordenació del trànsit al Nucli  
 Antic d'Olot 

 Contractació Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, les  
 obres del projecte d’enllumenat públic del barri del Xiprer. 

 Compres Exercir l'opció de compra  del contracte d'arrendament de  
 vehicles núm. 351.176/1, signat entre aquest Ajuntament i  
 Santander Central Hispano  Lease,SA i adquirir de Bansacar  
 Renting un vehicle amb destí a la Policia Municipal. 

 Compres Contractar amb Andres Sanz Fernández - Altamira Sistemas-  
 el subministrament del programa informàtic 'Laborplan' per  
 a la confecció de quadrants d'horaris de la Policia  
 Municipal, així com el manteniment anual mitjançant correu  

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 



 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 - n.1 de Bonal SA corresponent a les obres de millora del  
 control d'accessos i reordenació de trànsit al Nucli Antic  
 d'Olot  
 - de liquidació de Bassegoda Construccions SL corresponent  
 a les obres interiors de rehabilitació lavabos a l'Escola  
 Municipal de Música 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació de liquidació  
 de Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres de  
 rehabilitació lavabos a l’escola de música al Banc de  
 Bilbao Vizcaya Argentaria 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Girona amb  
 destinació a subvencions per a projectes de solidaritat a  
 l'àmbit de les comarques gironines i de cooperació amb els  
 països en vies de desenvolupament - Olot de Colors 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat,Relacions  
 institucionals i participació, amb destí al programa per al 
  memorial democràtic - Commemoració 75è aniversari  
 proclamació República i actes d'inauguració monument 

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

 Via Pública Aprovar la regulació de l'aparcament de superfície al solar 
  de l'Institut Religiós Sant Josep de Girona - Casal Marià 

 Urbanisme Aprovar inicialment  el Pla de millora urbana de l’Estació  
 d’autobusos. 

 Urbanisme Aprovar el conveni  signat en data 3/07/06 amb Fills de  
 Velasco SA referent a la cessió de terrenys destinats a  
 sistema d´espais lliures i de comunicacions viàries. 

 Llicència  Concedir llicència per a distribució interior en edifici  
 plurifamiliar existent a l'avinguda Sant Joan, 46 

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor al carrer  
 Bisbe Lorenzana, 22, 1 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma tribuna façana edifici  
 plurifamiliar a la plaça Major, 14 

 Llicència  Concedir llicència per a remodelació d'estació de servei a  
 l'avinguda Santa Coloma, 49 

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació centre de  
 transformació a l'interior d'un edifici industrial al  
 carrer Bèlgica, 1 

 Llicència  Concedir llicència per a renovació llicència de construcció 
  d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer  
 Puigsacalm, 24 

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de  
 construcció d'edifici plurifamiliar aïllat de 56  
 habitatges, 5 locals i aparcament de 61 places, situat al  
 carrer Rei Martí l'Humà, 1 

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a la construcció d'un 
  edifici plurifamiliar de 46 habitatges i aparcaments al  
 carrer Costa Brava, 4 

 Urbanisme Aprovar el Projecte de construcció de vorera i  
 senyalització horitzontal a la Plaça Santa Magdalena,  
 redactat pels serveis tècnics municipals. 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a  
 l'obertura d'una activitat de tractament superficial de  
 vidre a la ctra. De Sant Joan de les Abadesses, 78 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2)  per a  
 l'obertura d'una estació de servei a l'avinguda Santa  
 Coloma, 49 



 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental municipal per a  
 l'exercici d'un local associatiu a l'av. Sant Joan de les  
 Abadesses, 45 d’Olot. 


