
 Data Acord:  03/09/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Promocions Jidt SL les obr es del  
 projecte de tancament del solar de la Residència de  Santa  
 Maria del Tura situat al carrer Bolós  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Piscines Pirineu SL els t reballs  
 d'adequació de les instal·lacions de la piscina mun icipal per  
  a la nova temporada d'estiu.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Sorea sociedad regional de   
 abastecimientos, SA, els treballs d’execució de nov es  
 escomeses d'aigua sanitària i contraincendis amb de stí al  
 Teatre Principal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 de Coempco SA corresponent a les obres d’ampl iació  
 Teatre Principal   
 - de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent  a les  
 obres de reforma accés CEIP Volcà Bisaroques  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de certificacions d’Arcadi  Pla SL 
corresponent a les obres a l’arxiu comarcal, al Ban c Español de 
Crèdit  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de COEMPCO SA 
  corresponent a les obres d’ampliació teatre princi pal al  
 Banc de Sabadell  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció pel castell de focs d’artifici  
  que es celebrarà el dia 9 de setembre de 2008, a l es 9 de la  
  nit, en el marc de les Festes del Tura.  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció pel correfoc que es celebrarà  
 el dia 6 de setembre de 2008, a les 11 de la nit, e n el marc  
 de les Festes del Tura.  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció pels concerts noctur ns que es  
 celebraran els dies 5, 6, 7 i 8 de setembre de 2008 , a les 12  
  de la nit, en el marc de les Festes del Tura.  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció pel recinte firal de  l’estació  
  on s’instal·laran les atraccions, durant els dies 5 a 9 de  
 setembre de 2008, amb motiu de les Festes del Tura.  

 Urbanisme  Aprovar el Conveni per a l’execució de les obres d’ adequació  
 de la cruïlla del camí dels Desemparats amb els car rers Marià  
  Jolis Pelllicer i Pou del Glaç subscrit entre l’Aj untament   
 d’Olot i Juvanteny Immobles SL amb data 20/06/08  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’enderroc d’un edi fici  
 plurifamiliar a l’avinguda Sant Joan 21 d’aquesta c iutat.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de magatzem al c arrer  
 Mulleras, 3  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforç estructural de 3 jà sseres  
 afectades per carcoma al Mas Ventòs  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a 2a fase d'obres d'adequaci ó de nau  
 per a taller de reparació d'automòbils situada al c arrer  
 Antoni Gaudí, 5  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edifici de p lanta  
 baixa per a garatge situat a la Ronda les Fonts,39  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma d'habitatge en edi fici  
 plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Franc esc  
 Montsalvatge, 32, 1r  



 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de local per a o ficina  
 bancària situada al carrer Mulleras, 1, B, 2  

 Llicència d'obres  Denegar  la llicència per a enderroc d'edifici situ at al  
 carrer Roser, 12  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d ’un tram  
 del passatge lateral dels Caputxins, redactat pels serveis  
 tècnics municipals.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a l'obertura d'una  
 peixateria a l'avinguda Girona, 37  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal per a la legalitz ació d'un  
 magatzem de xarcuteria i productes alimentaris a l' avinguda  
 Alba Rosa, 27-29  

 IME / Ensenyament  Resolució de la convocatòria d'un procés selectiu a dreçat a  
 l'alumnat de les llars d'infants municipals, per ac cedir a un  
  programa de subvencions de la Generalitat de Catal unya, i  
 sol·licitud de la subvenció (Ordre EDU/259/2008 de 27/05/08)  

 IME / Ensenyament  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Departament de Governació i Administraci ons  
 Públiques, Secretaria de Telecomunicacions i Societ at de la  
 Informació, programa d'ajuts a projectes de teletre ball,  
 foment de les tecnologies de la informació i la com unicació  
 (TIC) a les petites i mitjanes empreses (PIMES) i  
 dinamització econòmica a través de les TIC, destina ts a  
 corporacions locals, presentar a l’esmentada convoc atòria el  
 projecte "telecentre Núria"  

 Intervenció  Urgència. Avançament de tresoreria a Ràdio Olot SA per poder  
 fer front a les despeses derivades de diferents act es de  
 Festes del Tura.  


