
 Data  27/09/2006 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Contractació Contractar amb l’empresa Sani-Elec Caballé SA diversos  
 treballs d'adequació del  primer pis del Mas Closells 

 Contractació Contractar amb Julián Solera Mendoza els treballs de  
 pintura i del primer pis del Mas Closells 

 Compres Adquirir de F.X. Bulbena Moreu els treballs d'adequació del 
  nou itinerari de la visita del Museu dels Volcans  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Bonal empresa de serveis  
 elèctrics i electrònics SA  un  estudi de trànsit del  
 passeig de Barcelona, tram comprès entre la cruïlla amb el  
 carrer Pere Bretxa i pont de Ferro ( que inclou  
 encrueaments amb  C/Pere Bretxa, Balears, i l’encreuament  
 amb el Passeig de Sant Roc i Ramon i Cajal i gir sobre el  
 mateix  Passeig Barcelona). 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 - núm.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres de  
 conservació paviments calçada vies públiques 2006  
 - núm. 1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres de  
 conservació paviments calçada vies públiques 2006 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de  
 Catalunya, Direcció General del Patrimoni Cultural -  
 Departament de Cultura, amb destinació a Concurs públic  
 concessió subvencions arxius Catalunya 2006. Instruments  
 descripció fons documentals -4a fase descripció àlbum  
 fotogràfic Josep M. Dou Camps- 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de  
 Catalunya, Departament de Cultura, amb destinació a la  
 concessió d'ajuts a entitats locals que programin  
 activitats culturals relacionades amb la cultura popular i  
 tradicional durant l'any 2006, Festes del Tura 2006 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre d'Esplai El Carme 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Patronat Joan Sellàs Cardelús 

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

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

 Ingressos Aprovar el padró de la taxa manteniment cementiri, de  
 l’exercici 2006 

 Ingressos Aprovar el padró de la taxa d’escombraries empresarials  
 corresponent a l’exercici 2006 

 Ingressos Aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles, de  
 l’exercici 2006 

 Ingressos Aprovació de la relació individualitzada de quotes a  
 satisfer en concepte de les contribucions especials de  
 millores per les obres d'enllumenat del barri del Xiprer. 

 Recaptació Aprovació gestió cobratòria del servei de recaptació del  
 Consell Comarcal de la Garrotxa 

 Personal Assignar les dues festes locals de la ciutat d’Olot per a  
 l’any 2007 pel dissabte dia 8 de setembre de 2007  
 festivitat de la Mare de Déu del Tura, patrona de la  
 ciutat, i el dilluns dia 10 de setembre de 2007. 



 Urbanisme  Vista la convocatoria de subvencions de la Diputació  
 Provincial de Girona, programa: convocatòria d'ajuts al  
 foment de la connectivitat social, paisatgística i  
 ecològica entre els espais lliures de les comarques  
 gironines, presentar-hi el projecte per a l’adquisició de  
 terrenys a la zona Bosc de Tosca - Sant Roc per a millorar  
 la connectivitat dels espais lliures. 

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc d'edifici al carrer  
 Hipólito Lazáro, 81 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 9 habitatges i aparcaments al carrer  
 Hipólito Lazáro, 81 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres d'adequació  
 de local per a restaurant amb servei a domicili situat al  
 carrer Bolós, 19 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici plurifamiliar  
 entre mitgeres de 8 habitatges i aparcaments (inclòs  
 enderroc previ) situat al carrer Estires, 23 

 Urbanisme Aprovar el plànol de l’ordenació del trànsit provisional,  
 mentre durin les obres de construcció de l’aparcament  
 subterrani dels passeigs Bisbe Guillament i de Blay,  
 redactat pels serveis tècnics municipals. 

 Urbanisme Aprovar el Projecte d’obres de trasllat del Monument de La  
 Sardana del passeig Bisbe Guillamet, redactat pels serveis  
 tècnics municipals. 

 Medi Ambient /  Atorgar llicència municipal (Annex III) per a l'obertura  
 d'una activitat de dessossats de pernils curats, al carrer  
 Compositor Toldrà, 34 

 IME /  Concórrer i acceptar la subvenció convocada per la  
 Generalitat de Catalunya per l’ordre EDU/355/2006,  
 proposant el llistat d’alumnes beneficiaris i no beneficiaris. 

 Ingressos Urgència. Aprovació relació baixes corresponents a diversos 
  càrrecs (núm. expedient GENE2006000024) 


