
 Data  12/07/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Aprovar el pagament del cànon inicial de la concessió  
 d’obra pública per a la construcció i explotació del servei 
  d’aparcament soterrat al Firalet i zones blaves de tot el  
 municipi adjudicada a la UTE Dester Invest, SL  
 Rubau-Tarrés, SA 

 Contractació Contractar amb Arnau Verges Tejero els treballs relatius a  
 redacció de projecte i direcció obra reforma lavabos  
 públics pavelló municipal d'Esports 

 Contractació Contractar amb l’empresa Plana Hurtós Enginyers SC els  
 treballs de col·laboració i assessorament  tècnic per a la  
 redacció del projecte bàsic i executiu dels acabats  
 interiors i exteriors de les instal·lacions de l’edifici  
 annex al de Can Joanetes. 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Aluminis i Serralleria Deri SL les  
 obres del projecte  d'obertura de dues portes d'emergència  
 a la façana oest del Pavelló Firal 

 Contractació Adjudicar a l’empresa  Pere Boada Comas SL les obres de  
 modificació de vorera i tanca d'accés a l'IES Montsacopà  
 -Av. Joan de Cabirol 

 Contractació Adjudicar a l’empresa  Bassegoda Construccions SL les obres 
  de rehabilitació interior d'un habitatge a l'avinguda  
 Santa Coloma, núm. 22, escala 2- baixos 2a. 

 Contractació Adjudicar a l’empresa  Construccions J.Pallàs SL les  obres 
  del projecte de reforma edifici Policia Municipal 

 Contractació Adjudicar a l’empresa  Construccions Tubert SL diverses  
 actuacions de millora i manteniment del Cementiri  
 Municipal, consistents en fissures assentament paret façana 
  exterior principal i rehabilitació font, acabats i desguàs 

 Contractació Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL els  extres de 
  les  obres de trasllat de vestidors homes i dones i  
 sistema de desguassos de l'Estadi d'Atletisme. Fase 1 

 Contractació Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA les obres   de  
 pavimentació de la vorera de la Ronda Fluvià entre el  
 carrer Vilanova i la Cra. Santa Pau. Fase 2: vorera Sud 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Mobles Soler SL els treballs de  
 construcció de dues casetes per a hort, segons el model  
 aprovat per aquest Ajuntament. 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Floret SL les  obres d'urbanitació  
 vorera Sud i entorn carrer Secretari Daunis. Fase 2 (tram  
 entre els carrers JoaquimVayreda i Marià Vayreda) 

 Contractació Contractar amb l’empresa Florenci Cos SL els treballs  
 relatius al subministrament i instal·lació d’un sistema de  
 refrigeració local del carrer Bisbe Guillamet, núm.  
 11(dependències Infraestructura i Obra Pública) 

 Contractació Contractar amb l’empresa  Bonal empresa de serveis elect.i  
 electrònics SA els treballs de reconversió dels controls  
 d'accés de la porta 4 (Baix del Tura) i la porta 6 (Passeig 
  de Blay -Teatre Principal) 

 Contractació Procedir a la venda a l’empresa Inter-Car Bas,SL dels  
 vehicles i ciclomotors que es  troben abandonats al dipòsit 
  municipal 

 Contractació Contractar amb l’empresa Tècnica i Gestió Girona SL els  
 treballs de coordinació de seguretat i salut de les obres  
 de millora de  semaforització dels passos de vianants a les 
  cruïlles: Av. Reis Catòlics- Pere Lloses;  C/Lorenzana  
 -C/Valls Nous i Av. Sant Jordi- C/Sant Cristòfol 



 Contractació Contractar amb l’empresa  Tècnica i Gestió Girona SL els  
 treballs de coordinació de seguretat i salut de les obres  
 de condicionament i millora dels camins i infraestructures  
 de serveis al Sector de Pujou. 1a fase: pavimentació, xarxa 
  d'aigua i xarxa d'electricitat 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Francesc Ventolà Grabolosa - FV  
 Seguretat els  treballs d'instal·lació dels sistemes de  
 seguretat i alarmes del Teatre Principal 

 Contractació Contractar amb Bansalease SA EFC Bansacar l’arrendament  
 d’un vehicle Seat Altea amb destí a la Policia Municipal 

 Contractació Contractar amb Bansalease SA EFC Bansacar l’arrendament  
 d’un vehicle Seat Altea el qual es destinarà al servei de la 
Policia Municipal 

 Contractació Contractar amb l’empresa Difespa SL els treballs de  
 subministrament de banderoles personalitzades,  amb destí a 
  les Festes del Tura 2006 

 Compres Adquirir de l’empresa  Comunicacions Comarcals SA diverses  
 senyals de trànsit 

 Contractació Contractar amb l’empresa Infoself Olot SL el servei de  
 suport extern diversos programes informàtics 

 Compres Adquirir de l’empresa  Estanys Blaus SL un servidor 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona  
 amb destinació a Ajuts econòmics per executar projectes  
 sobre noves tecnologies 2006 -Creació d'una xarxa  
 d'interconnexió telemàtica entre centres municipals 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona  
 amb destinació a convocatòria de subvencions per a  
 activitats culturals de caràcter general 

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

 Ingressos Comparèixer en el procediment abreujat 350/2006, contra la  
 resolució de l’Ajuntament d’Olot de 17/03/06 

 Via Pública Fer una reserva pels camions a l'Av. Gaudí i anul·lar les  
 16 places d’aparcament per a turismes que hi ha al costat  
 dret de l’Av. Gaudí, entrant per la rotonda de la Solfa,  
 tot esborrant les línies blanques de delimitació  
 d’aparcament i substituir-les per ziga zaga de color groc,  
 reforçades amb 7 discs de prohibit estacionar 

 Urbanisme Aprovar definitivament el Conveni urbanístic per a  
 l’obertura del carrer Macedònia entre l’avinguda de Santa  
 Coloma i el carrer Madrid. 

 Urbanisme Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació per a  
 l’obertura del carrer Macedònia, entre la carretera de  
 Santa Coloma i carrer Madrid 

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació d'edifici  
 plurifamiliar per a dos habitatges al carrer Rei Martí  
 l'Humà, 13 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc edifici plurifamiliar  
 entremitgeres al carrer Roser, 2 

 Llicència  Concedir llicència per a redistribució interior de local  
 per destinar-lo a carnisseria i xarcuteria amb obrador al  
 carrer Pare Roca, 10 

 Llicència  Concedir llicència per a redistribució interior d'habitatge 
  a l'avinguda Santa Coloma, 20 

 Llicència  Concedir llicència per a projecte pista de pàdel a  
 l'avinguda Equador, 8 



 Llicència  Concedir llicència per a pròrroga llicències obres per la  
 construcció d'edifici plurifamiliar entremitgeres de 18  
 habitatges i aparcaments al carrer Nicaragua, 8 

 Llicència  Concedir llicència per a pròrroga llicència de construcció  
 d'edifici plurifamiliar aïllat d'11 habitatges i  
 aparcaments al carrer Rebaixinc, 26 

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i adequació de naus  
 industrials al carrer Mestre Falla, 48 

 Llicència  Concedir llicència per al projecte de restauració Camp de  
 les Forques a Batet de la Serra, pol. 14, parc 18, sub. D 

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació de mòduls  
 prefabricats a l'IES Montsacopa, a l'avinguda Joan de Cabirol,1,B 

 Llicència  Concedir llicència per a redistribució interior de local en 
  planta baixa per destinar-lo a ús associatiu a l'avinguda  
 Sant Joan, 45 

 Urbanisme Prorrogar el conveni amb el Departament de Medi Ambient i  
 Habitatge de la Generalitat de Catalunya, relatiu a  
 l’Oficina d’habitatge d’Olot. 

 Urbanisme Aprovar l’Estudi d’ordenació del Polígon d’actuació 03.03  
 IES Montsacopa redactat pels serveis tècnics municipals. 

 Urbanisme Autoritzar al Consell comarcal de la Garrotxa per tal de  
 portar a terme les obres del Projecte per a la implantació  
 de la senyalització d’itinerànnia 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a  
 l'obertura d'una botiga de venda d'objectes de regal al  
 carrer Hospici, 9 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) a centre de  
 fisioteràpia i recuperació per a l'obertura d'un centre de  
 fisioteràpia a l'av. Sant Jordi, 146, baixos. 

 IME /  Sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya,  
 Departament d'Educació, per a subvenció per a la creació i  
 la consolidació de places per a infants de zero a tres anys 
  en llars d'infants de titularitat municipal 

 Contractació Urgència. Adjudicar a l’empresa  Aluminis i Serralleria  
 Deri SL els  treballs de serralleria de les obres del  
 projecte de reubicació  de la maquinària-climatització de  
 l'edifici Casa Trincheria al carrer Sant Esteve, núm. 29 

 Contractació Urgència. Adjudicar a l’empresa  Aluminis i Serralleria Deri 
  SL les obres del projecte de substitució del lluernari de  
 la caixa d'escala de l'edifici 'Casa Trincheria' al carrer  
 Sant Esteve, núm. 29 

 Contractació Urgència. Adjudicar a l’empresa  Instal·lacions Viñeta SL  
 els treballs de llauneria de les obres del projecte de  
 reubicació de la maquinària-climatització de l'edifici  
 'Casa Tincheria' al carrer Sant Esteve, núm. 29 

 Urbanisme Urgència. Prorrogar el conveni amb el Departament de  
 Presidència de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la  
 promoció de l’accés dels joves a l’habitatge. 


