
 Data  15/11/2006  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Modificar la concessió del servei de recollida dels  residus  
  sòlids urbans i del servei de neteja viària del Mu nicipi  
 d’Olot, adjudicada a l’empresa Fomento de construcc iones y  
 contratas SA, en el sentit d’augmentar l’import de la  
 concessió.  

 Contractació  Augmentar en un 3,9% el preu de la concessió del se rvei de  
 recollida dels residus sòlids urbans i del servei d e neteja  
  viària del Municipi d’Olot, adjudicada a l’empresa  Fomento  
  de construcciones y contratas SA  

 Contractació  Augmentar en un 4,331 %  el preu de la concessió de l servei  
  de recollida dels residus sòlids urbans i del serv ei de  
 neteja viària del Municipi d’Olot, adjudicada a l’e mpresa  
 Fomento de construcciones y contratas SA  

 Contractació  Contractar amb  la UTE Àrids Vilanna SL - Coempco S A la  
 liquidació de les obres del projecte d'urbanització  del  
 polígon B del Pla Parcial Les Fonts. Fase 1.  

 Contractació  Modificar el contracte de consultoria i assistència  tècnica  
  per a la redacció del projecte de la Llar d’Infant s Les  
 Fonts a la Ciutat d’Olot,  als arquitectes M. Barba   
 Teixidor i E. Montané Balagué Estudi d'Arquitectes SET, en  
 el sentit que la superfície màxima construïda de 35 0 m2   
 s’ha vist modificada fins a 568,04 m2  i que suposa  una  
 ampliació del contracte inicialment adjudicat pel p le de la  
  corporació, en sessió de data 27/04/06  

 Contractació  Contractar amb Lluís Badosa Prat el subministrament  i  
 col·locació de diversos elements de fusteria i mobl es amb  
 destí al Museu dels Sants  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Infoself Olot SL el  
 subministrament i instal·lació de divers material  
 d'informàtica : pantalles LCD-TV, projectors i ordi nadors ,  
  amb destí al Museu dels Sants  

 Contractació  Contractar amb M. Villanueva Canalda el subministra ment  
 d'un processador analògic de víideo amb destí al Mu seu dels Sants  

 Contractació  Contractar amb J. Fernández Monteis el subministram ent i  
 instal·lació de pantalles tàctils i programari mult imèdia,  
 amb destí al Museu dels Sants  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Giromarc Montero SL els t reballs  
 d’elaboració sanefes en poliestiré amb destí a les sales de  
  la planta pis i primer del Museu dels Sants  

 Contractació  Prorrogar per un termini d’un any, amb efectes del dia  
 1/01/07, el conveni subscrit en data 10/11/00 entre  aquest  
 Ajuntament i el Consell Comarcal de la Garrotxa, pe r a  
 l’organització, conservació i difusió dels fons de l’arxiu  
 del Consell Comarcal de la Garrotxa i dels de l’arx iu   
 municipal d’Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Construccions Tubert SL  l es obres  
  d’estabilització del mur de façana, angle Sud del  
 Cementiri Municipal  

 Compres  Adquirir de  la casa  Sist.Of.Garrotxa Pla Estany S A una  
 màquina fotocopiadora amb destí a la Policia Munici pal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Montolivet Instal·lacions SL el  
 subministrament i instal•lació  d'un grup electroge n  
 consistent en: generador 40 KVA, cablejat, alimenta ció  
 gas-oil, fums  i conducció d'aire; amb destí a la P olicia  
 Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  



 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres  
 d’urbanització polígons actuació Campdedéu i Pere A ubert  
 fase 2    
 - n.3 de Bassegoda Construccions SL corresponent a les  
 obres de millores vestíbuls accés CEIP Sant Roc  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura n.14171 de  
 Comunicacions Comarcals SA  a la Caixa de Girona  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.3 de  
 Bassegoda Construccions SL a la Caixa de Girona  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Comerci ants  
 d'Olot  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Consell Comarcal  de la  
 Garrotxa, amb destinació a ajuts a ajuntaments de l a  
 comarca de la Garrotxa en matèria de millores en la   
 infraestructura de centres d'educació infantil i pr imària  
 (CEIP) subvenció per inversions a escoles d'Olot  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya  
  ICAEN - Dep. Treball i Indústria, amb destinació a   
 Programa d'Estalvi i Eficiència energètica a corpor acions  
 locals -Actuacions Estalvi Energètic a l'enllumenat  públic  
 i dependències municipals  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya,Departament d'Educació, amb destinació a conveni  
 entre el Dept. d'Educació i l'Ajuntament d'Olot per  al  
 manteniment de l'oficina municipal d'escolarització  -  
 conveni OME.  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya  
  ICAEN - Dep. Treball i Indústria, amb destinació a   
 actuacions en matèria d'estalvi i eficiència en  
 corporacions locals - estalvi enegètic en edificis  

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

 Personal  Aprovar el pagament a la Fundació Escola Empresa, p er les  
 pràctiques realitzades per l’alumna de l’IES-SEP La   
 Garrotxa en aquest Ajuntament durant el mes d’octub re 2006.  

 Cooperació  Reservar de la partida Fons de Solidaritat la quant itat de  
 6.000 €, que es destinaran a la Fundació Humanitàri a pel  
 Tercer i Quart Món Dr. Trueta, per a la realització  del  
 projecte: Equipament Oftalmològic.  Hospital  Ahmad ou  
 Malick Gaye. Dakar. Senegal.  

 Urbanisme  Aprovar conveni d’expropiació de finca per a zona v erda i  
 espais lliures al carrer Alt del Tura,11  

 Urbanisme  Incoar expedient d´adquisició directa d´un local al  carrer  
 de la Proa, número 23, atès que així ho requereixen  les  
 peculiaritats del bé.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar  
 de 10 habitatges, 1 local comercial i aparcaments a l  
 c/Mirador, 12 - av. Sant Joan, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar  
 de 6 habitatges i aparcaments a l'avinguda Sant Jor di, 124  

 Llicència  Concedir llicència per a moviment de terres al carr er  
 Til·ler 16  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior d'edifici  per la  
 creació de dos habitatges al passeig Bisbe Guillame t, 20  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació de 2 habitat ges en  
 edifici plurifamiliar entre mitgers al carrer Parda l, 15  



 Llicència  Concedir llicència per a reforma de local per desti nar-lo a  
  oficina bancària a la plaça Pius XII, 4  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres d'ampli ació  
 d'edifici plurifamiliar entre mitgeres (1a fase) al  carrer  
 Francesc Montsalvatge, 32, B  

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc habitatge unifami liar i  
 construcció edifici plurifamiliar de 6 habitatges i   
 aparcaments al carrer Àngel Guimerà, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 46 habitatges i apa rcaments  
  al carrer Costa Brava, 4 - C/Volcà Croscat, 29 i 3 1 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 6 habitatges, 2 loc als i  
 aparcaments al carrer Bisbe Serra, 1 i 3  

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a legalitzaci ó obres  
 de reforma en nau industrial al carrer França, 110  

 Llicència  Denegar la llicència sol·licitada per a reforma de  
 benzinera per a zona de rentat de vehicles al carre r Sant  
 Joan les Abadesses, 77  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un taller-magatzem de mobles de cuina al  
 carrer Ignasi Buxó, 16  


