
 Data  22/11/2006  

 Òrgan  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Serveis de neteja i manten iment  
 Utilitats SL els treballs de neteja general per obr es del  
 primer i segon pis de l’edifici Art Cristià,seu del  Museu  
 dels Sants  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Esja Pintors SL els trebal ls de  
 pintura de plafons, prestatgeries i sala d'audiovis uals del  
  Museu dels Sants, d’acord amb el projecte museuogr àfic.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Zeba Produccions SC la  
 realització d'un audiovisual dels orígens, evolució  i  
 elaboració de la imatgeria en els tallers de Sants,   amb  
 destí Museu dels Sants d'Olot.  

 Contractació  Contractar amb Fundació Privada d'Estudis Superiors  FES  
 l’execució de les actuacions objecte del conveni de   
 col·laboració amb la  Secretaria de Comerç i Turism e,  
 consistents en:  
 - Seminari de turisme rural,  
 - Jornades de creació de producte turístic  
 - Curs d'especialització acreditat per l'UDG  
  -Edició dels treballs de les Jornades de creació d e  
 producte turístic dels  tres darrers anys.  
 - Edició dels treballs de les  Jornades de turisme rural  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Tecnologías de la Document ación SA  
  els treballs de digitalització del fons de la fotò grafa  
 Carme Gotarde Camps,  amb destí a l'Arxiu d'Imatges  d'Olot  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Baena Casamor Arquitecte BCQ SL els  
 treballs relatius a la redacció del projecte execut iu,  
 estudi de seguretat i salut, projecte d’activitats i  
 certificat de final d’obra de la pista de patinatge  i barra  
  de serveis entre les edificacions (pavellons d’esp orts).  

 Contractació  Contractar amb de l’empresa Comercial Elèctrica Olo t SA el  
 subministrament de material elèctric per a la insta l·lació  
 de calefacció al Casal dels Volcans.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres de distribució i climatització aules PTT i  
 dependències IME    
 - n.1 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres de distribució aules PTT i dependències IME  
 - n.1 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres d’instal·lació elèctrica aules PTT i dependèn cies IME  
   
 - de liquidació d'UTE Àrids Vilanna Coempco, corres ponent a  
  les obres d’urbanització Pla parcial les Fonts    
 - de liquidació d’Excavacions Coll SL corresponent a les  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya  
  amb destinació a convocatòria concessió d'ajuts pe r  
 desenvolupar projectes de formació en tecnologies d e la  
 informació i la comunicació -cursos d'iniciació i  
 alfabetització en les noves tecnologies  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació provin cial de  
 Girona, amb destinació a Subvencions a ajuntament e n  
 matèria esportiva (organització d'activitats, adqui sició de  
  material, etc.) programa de promoció esportiva en edat  
 escolar  

 Ingressos  Aprovació autoliquidacions plusvàlues  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat als cotitulars de soci etats  
 civils o comunitat de béns  



 Recaptació  Derivació de responsabilitat als cotitulars de soci etats  
 civils o comunitat de béns  

 Recaptació  Aprovació baixes per insolvència, de l'Àrea de Reca ptació  
 del Consell Comarcal de la Garrotxa.  

 Promoció  Adjudicació per traspàs dels llocs de venda núms. 2 1-22,  
 destinats a pesca salada  

 Cementiri  Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del ceme ntiri  
 municipal, a aquells titulars dels mateixos, que ha n  
 manifestat la seva voluntat de vendre’ls.  

 Via Pública  Senyalitzar un estacionament per a minusvàlids dava nt el  
 núm. 3 del carrer Concepció Carreras.  

 Urbanisme  Desestimar les al·legacions presentades d´acord amb   
 l´informe dels serveis jurídics que consta a l´expe dient i  
 aprovar definitivament la Delimitació del Polígon  
 d´Expropiació Mas La Cuera, redactat pels serveis t ècnics  
 municipals.  

 Urbanisme  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Depart ament de  
  Medi ambient i Habitatge de la Generalitat de Cata lunya i  
 l’Ajuntament d’Olot, relatiu a l'oficina d’habitatg e  
 situada en aquest municipi, per a l’any 2007.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar  
 de 6 habitatges i aparcaments al carrer Mestre Told rà, 6  

 Llicència  Concedir llicència per a segona fase construcció  
 d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Ri bes de  
 Freser, 23 

 Llicència  Concedir llicència a per a modificació projecte de  
 construcció d'edifici plurifamiliar entremitgeres  
 d'habitatges i aparcaments (amb reducció del nombre   
 d'habitatges, de 9 a 8) situada al carrer Castellfo llit de  
 la Roca, 2-6  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de nau industr ial  
 sense ús a l'avinguda Europa, 56  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació ascensor en e difici  
 plurifamiliar al carrer Madrid, 217  

 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 d'edificació agríc ola  
 situada al mas la Fagella  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte de millora i seguretat viària d el  
 carrer Sant Feliu, redactat pels serveis tècnics  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per a   
 l'obertura d'un taller de confecció de peces de ban y i roba  
  esportiva a la carretera de les Tries, 111 baixos,  d'Olot  


