
 Data  13/12/2006  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar els treballs d’arranjament de l’interior  de la   
 capella de Sant Ferriol, segons el següent detall:  
 -treballs d’arranjament guix de sostres i parets in teriors  
 amb l’empresa Canal-Pujolar,CB  
 -treballs de restauració i pintura de l’interior  a mb  
 l’empresa Esja Pintors,SL.  

 Contractació  Adjudicar el contracte de consultoria i assistència  tècnica  
  per a la redacció del mapa d'instal·lacions esport ives  
 municipals d'Olot, a l’empresa Sport Assistance 200 0 SL  

 Contractació  Encarregar al lletrat Narcís Pérez Moratones la  
 representació i defensa jurídica de l’Ajuntament d’ Olot en  
 el recurs contenciós administratiu, núm. 614/2006  
 (Procediment abreujat) del Jutjat Contenciós Admini stratiu,  
  núm. 1 de Girona.  

 Compres  Adquirir de Paco García, prendas y artículos de uni formidad  
  SA el vestuari complert de dos agents de la Polici a  

 Compres  Adquirir de la casa Pere's Sports SL munició amb de stí a la  
  Policia Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Construccions Pallàs SL corresponent a les  obres  
 de terraplè, tanca seguretat i filats CEIP Sant Roc    
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres de pavimentació vorera ronda Fluvià entre car rer  
 Vilanova i carretera Santa Pau, fase 2  
 - de liquidació de Construccions J.Pallàs SL corres ponent a  
  les obres de substitució canalera i baixants cober ta  
 façana carrer  Hospici  
 - n.1 de Construccions Tubert SL corresponent a les  obres  
 d’estabilització mur façana angle sud Cementiri Mun icipal  
 - n.1 de Construccions Tubert SL corresponent a les  obres  
 de millores manteniment Cementiri Municipal  
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a  les  
 obres d’adequació parc local Sant Roc  
 - de liquidació de Floret SL corresponent a les obr es  
 d’urbanització vorera sud entorn carrer Secretari D aunis  
 fase  
 - n.5 de Floret SL corresponent a les obres de  
 condicionament i millores infraestructures de serve is i  
 paviments al sector de la Caixa   
 - de liquidació de Floret SL corresponent a les obr es de  
 repavimentació canvi voreres i rigoles al carrer Mú rcia  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de les següents certificac ions de  
 Construccions Tubert SL al Banc de Bilbao Vizcaya A rgentaria  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació pro vincial  
 de Girona, amb destinació a fons de subvencions 200 4-2007 -  
 fons subvencions 2006 per projectes paviments any 2 006 i  
 projectes voreres Rda. Fluvià  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació pro vincial  
 de Girona, amb destinació a subvencions extraordinà ries -  
 subvenció extraordinària per a l'edifici de la Poli cia  
 Municipal-  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Escola Pia d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Unió Esportiva Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Voleibol Olot  



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

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte de Llar d’Infant s de les  
  Fonts redactat pels arquitectes Eduard Muntaner i Mateu  
 Barba.  

 Urbanisme  Adquirir una finca al carrer Parra 12  

 Urbanisme  Adquirir una finca al carrer Llosa 18  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar de 36 habitatges i aparcaments al car rer  
 Mestre Vives, 47 -  49  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de nau industr ial  
 sense ús al carrer Vallespir, 27-29.  

 Llicència  Denegar la llicència per a edifici plurifamiliar en tre  
 mitgeres resultat d'addició de 3 plantes per a 10  
 habitatges a la ronda Sant Bernat, 6  

 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 piscina exterio r a  
 l'edifici d'habitatge al Mas Can Guardia de Batet  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del carrer  
 Comtes de Besalú d’acord amb l’informe emès pels se rveis  
 tècnics municipals en data novembre de 2006.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de  
 l’avinguda de Cuba, redactat pels serveis tècnics  

 Urbanisme  Aprovar l’emplaçament de dues marquesines del Trans port  
 Públic , una a l’avinguda de Girona i l’altra al Pa sseig de  
  Barcelona.  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte de renovació dels carrers del s ector  
 del Xiprer, redactat pels serveis tècnics municipal s.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (annex III) per a   
 l'obertura d'un magatzem de mercaderies al carrer  
 Vallespir, 16  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (annex III) per a   
 l'obertura d'una botiga de venda de roba confeccion ada al  
 passeig de Barcelona, núm. 2 d’Olot.  

 Urbanisme  Aprovar l’Estudi annex al Projecte (modificat) de r eforma  
 dels serveis higiènics del Pavelló Municipal d’Espo rts,  
 redactat per Arnau Vergés Tejero.  


