
 Data  11/10/2006  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Ascensors Serra SA els tr eballs  
 de millora de funcionament i seguretat de l'ascenso r  
 instal·lat a l'edifici 'Montsà' al carrer Fontanell a, núm.3 
 seu FES  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Ascensors Serra SA els tr eballs  
 de millora funcionament i seguretat de l'ascensor  
 instal·lat al edifici Torre Castanys,-  Museu dels Volcans  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ascensors Serra SA els tre balls de  
  millora de funcionament i seguretat de l'ascensor  
 instal·lat a l'edifici 'Can Joanetes' seu de l'Ajun tament  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ascensors Serra SA els tre balls de  
  millora de funcionament i seguretat de l'ascensor  
 instal·lat a l'edifici del Passeig de Blay, núm. 5 seu del  
 Teatre Principal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ascensors Serra SA  els tr eballs  
 de millora de funcionament i seguretat de l'ascenso r  
 instal·lat a l'edifici del carrer Hospici, seu del Museu  
 Comarcal de la Garrotxa  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Tecnologias de la Document ación -  
 Tecnodoc, els treballs de digitalització del fons  
 documental de la  premsa històrica local (Hemerotec a) de la  
  Biblioteca Marià Vayreda  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Serralleria Deri SL corresponent a les obr es de  
 reforma porta sortida emergència edifici Hospici  
 - de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent  a les  
 obres de modificació vorera i tanca accés IES Monts acopa  
 - de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent  a les  
 obres d’adaptació solar carrer Bolós com a aparcame nt  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de certificacions de Josep   
 Vilanova SA a la Caja Madrid  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació Pro vincial  
 de Girona, amb destinació a suport Pla Local de Jov entut  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Cubanos en Catalunya  

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

 Ingressos  Donar compte de la sentència dictada per Jutjat Con tenciós  
 Administratiu núm. 1, referent al procediment abreu jat núm.  
  350/2006, contra l’expedient de plusvàlues referen t a  
 l’operació de compravenda de les finques de Cr. Les  Tries,  
 0051, i que es favorable a l’Ajuntament d’Olot  

 Ingressos  Donar compte de la sentència dictada per Jutjat Con tenciós  
 Administratiu núm. 1, referent al procediment abreu jat núm.  
  350/2006, interposat per les M. i R. Coll Juanola,   
 representades pel Procurador Joaquim Garcés Padrosa  i  
 defensades pel Lletrat Joan Cañada Campos, contra  
 l’expedient de plusvàlues referent a l’operació de  
 compravenda de les finques de Cr. Les Tries, 0051, i que es  
  favorable a l’Ajuntament d’Olot  

 Ingressos  Liquidació de l'obra d'urbanització del carrer Sant a Sabina  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
  d'empreses que han cessat en les seves activitats  
 (J.Badosa Soler)  



 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
  d'empreses que han cessat en les seves activitats (F.Mesa  
 Cuevas)  

 Via Pública  Aprovar la senyalització dels pisos Garrotxa i conv ertir  
 tots els carrers interiors en vies d’un sol sentit de  
 circulació.  

 Via Pública  Pintar un reservat per a minusvàlids, al carrer Est orch i  
 Siqués (a l’alçada del terreny del número 15) cruïl la amb  
 el Passatge de la Ceràmica.  

 Urbanisme  Sol.licitar a la Diputació de Girona un ajut dins e l  
 programa de concessió de subvencions extraordinàrie s als  
 Ajuntaments, per a finançar part del projecte de re forma de  
  l’edifici de la Policia Municipal situat a la Plaç a de Can  
  Joanetes, de conformitat amb el que disposen les b ases  
 reguladores de les subvencions extraordinàries dins  l’àmbit  
  de cooperació i desenvolupament locals.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforç estructural d'un fo rjat  
 situat al carrer Francesc Montsalvatge, 15,B  

 Llicència  Concedir  llicència per a rehabilitació edifici  
 plurifamiliar entremitgeres de 4 habitatges situada  al  
 carrer Sant Rafel 34  

 Llicència  Concedir  llicència per a construcció tres habitatg es  
 unifamiliars en filera al carrer Gòdua, 47 - 49 - 5 1 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de 4 habitatge s  
 unifamiliars en filera al carrer Pallerol, 26 - 28 - 30 -  

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc d'edifici industr ial al  
 carrer Sant Cristòfor, 8 -  12  

 Llicència  Concedir llicència per a enderrocs, moviment de ter res i  
 fonaments d'ampliació i nou edifici d'Estació d'aut obusos  
 al carrer Secretari Daunis, 25  

 Llicència  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès  
 per l’arquitecte municipal en relació a la sol·lici tud de  
 llicència d’obres de construcció de mur de contenci ó de  
 terres, situada al Mas Guixera.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal d'obertura (annex  III)  
 per a l'obertura d'una botiga d'herboristeria, diet ètica i  
 nutrició, amb consultori, al carrer dels Sastres, 2 9  

 Cooperació  Urgència. Traspassar  els fons destinats per als pr ojectes  
 retirats (Projecte Intervenció Comerç Just 2006, Pr ojecte  
 Una barca un futur. Associació SriLanka Olot) als  
 projectes:  Equipament centre de salut de Guemou a Mauritània i  

Equipament  Hospital Diougountouro a Mauritània  


