
 Data  08/11/2006  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Modificar el contracte prestació del servei de prom oció de  
 la Cooperació a la Ciutat d'Olot que aquest Ajuntam ent té  
 subscrit amb Escaler SCCL en el sentit de :  
  a) prorrogar-lo amb efectes del 18.10.06 i fins el    
 31.08.07  
 -b) l'import del contracte se satisfarà per mensual itats  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Enginyeria Obrador SL la redacció  
  del projecte d'urbanització del carrer Sant Narcís , el  
 qual  inclou plànol topogràfic i estudi de segureta t .  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Informàtica Corporativa Ca lana  
 -ICC,SL- treballs de connexió innalàmbrica de l'edi fici de  
 l'Escola d'Expressió i IME  situada a l'avinguda Sa nt Joan  
 de les Abadesses, núm. 22, a la xarxa informàtica i   de  
 comunicacions de l’Ajuntament d’Olot  

 Contractació  Aprovar el plec de condicions economicoadministrati ves que  
 regirà per a la contractació, per procediment negoc iat  
 sense publicitat, del treball de consultoria i asis tencia  
 tècnica de redacció del mapa d'instal·lacions espor tives  
 municipals d'Olot.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Esja Pintors SL els treballs  de  
 pintura de les dependències de l'IME ubicades  a la  planta  
 baixa de l'avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm . 22  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Infoself Sistemes SL una  
 ampliació del contracte de suport extern  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Montolivet Instal·lacions SL   les   
 obres del projecte d'aula de percussió de l'Escola  
 Municipal de Música a l'avinguda Anselm Clavé. Fase  1  

 Contractació  Contractar amb A.M. García Gómez, Cortidecor, el   
 subministrament i col·locació  d’un joc de dos cort ines de  
 doble cara amb destí a l'entrada de la sala conferè ncies  
 del Casal Marià  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a Ajuts per la renovació de  
 l'activitat comercial i el foment de la cooperació  
 empresarial en els comerços de Catalunya. -Senyalit zació  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a projectes intercultural s:  
 espais joves interculturals -projecte Espai Jove Nú ria  

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

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

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Promoció  Autoritzar el traspàs del lloc de venda núm. 48 de la Plaça  
  del Mercat, destinat a polleria, amb efectes d’1/1 0/06  



 Via Pública  Procedir a la senyalització que es detalla a contin uació   
 -Senyalitzar el tram del c/ Verge de la Guia que va  des de  
 l’Av. Biseroques fins al c/ Ramon Barnadas d’un sol  sentit  
 de circulació, des de l’Av. Biseroques cap al c/ Ra mon  
 Barnadas.  
 -Pintar els estacionaments en bateria al costat esq uerre  
 segons el sentit de la marxa.  

 Via Pública  Pintar reservat de motos al C/ Fluvià cruïlla amb e l C/  
 Fontanella, concretament en la zona on és prohibida  la  
 parada, reforçat amb el corresponent disc vertical  

 Urbanisme  Satisfer a la Junta de Compensació del Pla parcial Pla de  
 Dalt-Rebaixinc la quantitat de  corresponent en con cepte de  
  repercussió de la tercera quota d’urbanització del  Pla  
 parcial  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte d’enderroc de 4 finques a la Pl aça  
 Campdenmàs números 10 i 11 i carrer Verge del Porta l  
 números 22 i 24  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció escala d'accés  a  
 aparcament de vehicles a l'avinguda Reis Catòlics, 13  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar aïllat de 12 habitatges i aparcaments  al  
 carrer Pere M. Rossell i Vilar, 2 - 4  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació i millora d'habi tatge al  
  Mas Maia,  Km.20 N.1  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'edifici plurif amiliar  
 entremitgeres i instal·lació d'ascensor al carrer C astanyer  
  27  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 50 habitatges i aparcaments al car rer Abat  
  Racimir, 31, 35, 39, 43  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació construcció d' un  
 edifici plurifamiliar entremitgeres de 15 habitatge s i  
 aparcaments al carrer Compositor Josep Vicens, 11 i  13  

 Llicència  Concedir llicència a Immoserveis J. Company SL per a  
 legalització instal·lació caseta prefabricada al ca rrer  
 Abat Racimir N.43  

 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 d’adequació  d’edifici per a ús d ocent,  
 situat al C/ Fluvià, 11.  

 Urbanisme  Aprovar el conveni subscrit entre l’Ajuntament d’Ol ot i  
 Immobiliària Puigsacalm SA per a l’execució de les obres  
 d’urbanització dels sectors 2,4 i 5 delimitats en e l  
 Projecte d’urbanització del Polígon d’actuació 15.0 6 La  
 Granja  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'obertura d'un taller de reparació d'automòbils,  
 electricitat i mecànica al c/França 88 d’Olot  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 residència geriàtrica Santa Maria del Tura al pg. B isbe  
 Guillamet, 5  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 obertura cafè teatre al carrer del Carme, 8  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 residència geriàtrica al carrer Bisbe Lorenzana, 1  

 Medi Ambient /  Denegació de la llicència ambiental (Annex II.2) pe r a  
 l'ampliació de la zona de rentat de l'Estació de se rvei  
 ubicada a la ctra. Sant Joan de les Abadesses, 7, a mb un  
 pont de rentat  



 Urbanisme  Aprovar el Projecte d’adequació del pavelló firal p er a la  
 pràctica del patinatge artístic a l’avinguda Estaci ó,  
 redactat pels serveis tècnics municipals.  

 Joventut /  Estudi i aprovació del programa i del pressupost de  la  
 campanya Nadal Diver 2006, el qual s’adjunta en  
 l’expedient, i aprovació del preu públic d’entrada al Nadal  
  Diver de 4 euros per nen i per dia.  


