
 Data  29/11/2006  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Rectificar l’acord adoptat per la Comissió de Gover n del  
 dia 25/10/06 relatiu a l’encàrrec a Fecsa - Endesa de  
 diversos treballs de modificació de les seves  
 instal·lacions aèries per tal d'executar enderrocs de la  
 Plaça Campdenmàs, 10 i 11 i Verge del Portal, 22-24 -26  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Construcciones J.Pallàs SL  els  
 treballs extres de les obres de substitució de cana leres i  
 baixants de la façana del carrer Hospici ,l'edifici  Hospici  
   (obra: arranjament façanes edifici Hospici. Fase 3).  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure en tre  
 aquest Ajuntament i Ester Jaume Pujol per a la cesi o del  
 fons fotogràfic de Francesc Jaume Coll -Paco Mestre s- el  
 qual passarà a formar part  del fons de l’AIO.  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 20.12.06  
  la concessió per a la utilització i explotació d’u n bar al  
  Casal dels Volcans, adjudicada a Josefa Perea Lara  i amb  
 les mateixes condicions que figuren en el plec de c làusules  
  economicoadministratives que fou aprovat per l’Aju ntament  
 Ple en sessió celebrada el dia 26.09.91  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Serveis educatius i cultur als SL -  
  Educ'art la redacció de la proposta de la creació del  
 Centre d'Interpretació del Tren d'Olot (CITO) .  

 Contractació  Contractar amb Francesc Ventolà Grabolosa, FV Segur etat els  
  treballs complementaris finals per a la instal·lac ió  
 d'alarma i seguretat imprescindibles per la reobert ura del  
 Teatre Prinicipal  

 Contractació  Contractar amb Francesc Ventolà Grabolosa, FV Segur etat,  
 els treballs d’ampliació del sistema de seguretat i  alarmes  
  de l'edifici 'Art Cristià', seu del Museu dels San ts,  
 consistent en:  
 -detecció d'incendis a la segona planta i planta go lfes  
 -ampliació del sistema d'alarma a la segona planta  
 -ampliació del circuit tancat de TV  

 Contractació  Adquirir de l’empresa Copiolot SL mobiliari amb des tí a les  
  noves dependències de  l'Institut  Municipal d'Edu cació  

 Compres  Adquirir de la casa Abisal Mobiliario SL  taules  e scolars  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.3 de Coempco SA corresponent a les obres de  
 rehabilitació i reforma edifici Art Cristià fase II  etapa 2  
 - n.3 de Coempco SA corresponent a les obres de  
 rehabilitació i reforma edifici Art Cristià fase II  etapa 1  
 - n.1 de Llongarriu SL corresponent a les obres de  
 distribució aules PTT i dependències IME   
 - n.1 de Construccions J.Pallàs SL corresponent a l es obres  
  de reforma planta soterrani edifici Policia Munici pal    
 -  factura n.1/1474/06 de Bonal SA corresponent a l es obres  
  d’instal·lació pas de vianants a la cruïlla av. Re is  
 Catòlics amb carrer Pere Lloses   
 -  factura n.1/1473/06 de Bonal SA corresponent als   
 treballs de reconversió dels controls d'accés de la  porta 4  
  (Of. habitatge) i la porta 6 (Teatre Municipal)    
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres de conservació paviments calçada de les vies  
 públiques 2006   

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de certificacions de Coemp co SA al  
  Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  



 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.8 de  
 Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres  de  
 reforma Teatre Principal al Banc de Bilbao Vizcaya  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de C atalunya  
  Departament d'Educació, amb destinació a conveni s ingular  
 entre el Departament d'Educació de la Generalitat d e  
 Catalunya i l'Ajuntament d'Olot per al finançament de  
 l'Escola Municipal de Música d'Olot -conveni - subv enció  
 Escola de Música  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació Provin cial de  
 Girona, Cultura, amb destinació a aportacions Diput ació de  
 Girona 2006 als museus de les comarques gironines - renovar  
 sistemes de seguretat a exposició permanent  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Col·lectiu de cinema  
 independent de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Ganzaia Federació d'ent itats en  
  el lleure de les comarques gironines  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Ganzaia Federació d'ent itats en  
  el lleure de les comarques gironines  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre Excursionista O lot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupament Escolta No stra  
 Dona del Tura  

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

 Ingressos  Aprovació annex-3/2006 de l’Impost de vehicles de t racció  
 mecànica exercici 2006  

 Via Pública  Senyalitzar un aparcament per a minusvàlids a l’Av.  Sant  
 Jordi, prop del núm.146. Concretament a la primera plaça  
 d’estacionament de l’encaix que hi ha a l’Av. Sant Jordi,  
 pels vehicles procedents de les Tries,  just despré s de la  
 cruïlla amb el c. Joan Maragall. La reserva es seny alitzarà  
  amb el disc vertical corresponent.  

 Via Pública  Senyalitzar un aparcament per a minusvàlids al c. V erge de  
 la Guia, just a continuació de la reserva que actua lment hi  
  ha per a les ambulàncies. La reserva es senyalitza rà amb  
 els disc vertical corresponent.  

 Via Pública  Crear un aparcament per a motocicletes a la zona d’ accés a  
 l’IES Garrotxa. Per això caldrà eliminar l’aparcame nt per a  
  vehicles i per a minusvàlids que hi ha actualment i  
 senyalitzar al seu lloc un total de 43 places d’apa rcament  
 per a motocicletes.  

 Urbanisme  Aprovar el conveni relatiu a instal·lació, de forma   
 provisional, de línies de subministrament a la faça na  
 subscrit entre I.Barrueco Jaoul i l’Ajuntament d’Ol ot,  
 d’acord amb l’informe emès pel Lletrat d’Urbanisme.  

 Urbanisme  Aprovació d'una relació de béns i drets afectats a l’espai  
 lliure al passeig de la Muralla.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i canvi d'ús d'hab itatge  
 per destinar-lo a centre de fisioteràpia al carrer Sant  
 Cristòfor, 63, B  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació projecte const rucció  
 de 2 habitatges aparellats al carrer Volcà Pujalós,  16 - 18  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció edifici plurif amiliar  
 de 12 habitatges, 4 locals comercials i aparcaments  al  
 carrer Bolós, 20 - Pare Roca, 3  



 Llicència  Concedir llicència per a construcció auxiliar en ha bitatge  
 unifamiliar al carrer Arquet, 32,BA  

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc d'edificacions en tre  
 mitgeres a la carretera Riudaura, 45 - 47  

 Llicència  Concedir llicència per a enderroc de nau industrial  i  
 construcció d'edifici plurifamiliar d'11 habitatges  i  
 aparcament al carrer Puigsacalm, 2-4  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació i ampliació  
 d'edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 3 habi tatges  
 al carrer Roser, 11  

 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 de local per a ús ass ociatiu,  
  situat al carrer Marià Vayreda, 27  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte de renovació de la senyalitzaci ó urbana  
  d’orientació, redactat pels serveis tècnics munici pals.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) a la   
 Generalitat de Catalunya -IES la Garrotxa- per a  
 l'ampliació del centre docent i construcció d'un pa velló  
 poliesportiu a al carretera de Riudaura, 96- 110.  

 Benestar Social  Aprovar el conveni entre el Servei Català de la Sal ut del  
 Departament de Salut i l’Ajuntament d’Olot, referen t a la  
 cooperació per al desenvolupament d’actuacions en m atèria  
 de drogodependències per a l’exercici 2006  

 Urbana  Urgència. Aprovar les liquidacions de l’Impost sobr e Béns  
 Immobles Urbans  

 Urbana  Urgència. Aprovar les liquidacions de l’Impost sobr e Béns  
 Immobles Urbans  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
  d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
  d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
  d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
  d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
  d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
  d'empreses que han cessat en les seves activitats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als admini stradors  
  d'empreses que han cessat en les seves activitats  


