
 Data  11/11/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovar el conveni a subscriure amb l'empresa Gresa   
 Agroforestal,SL per a la cessió de terrenys ubicats  a  
 Batet, per tal de col·locar-hi una àrea de contenid ors per  
 a la recollida de deixalles  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Josep Vinyals SL els treb alls  
 arranjament de set obertures de la planta segon pis  de  
 l'edifici de Can Joanetes.   

 Contractació  Contractar amb l’empresa Construccions J.Pallàs SL els  
 treballs arranjament coberta del pavelló del barri Sant  
 Miquel.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Electrònica Joan SL els   
 treballs de reparació sistema elèctric de la caseta  del  
 repetidor de Batet.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL  
 corresponent a les obres de tancament ampliació edi fici  
 annex Ajuntament   
 - de liquidació d’Excavacions Coll SL corresponent a les  
 obres de renovació de voreres carretera de La Canya , tram  
 2 i donar conformitat a l’obra de treballs extres d e la  
 renovació voreres carretera de la Canya tram 2, obr a  
 inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local i accep tar la  
 seva recepció ja que s’ha executat segons el projec te  
 aprovat.  

-  de liquidació de Rubau Tarrés SA corresponent a les  obres  
d’urbanització polígons actuació Campdedéu i Pere A ubert, fase 2 

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació de liqu idació  
 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les obres  
 d’adequació edifici annexe de l’Ajuntament a la Cai xa Penedés 

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a l'elaboració d'instrume nts de  
 descripció de fons documentals custodiats en arxiu - Any  
 2009 -Descripció dels fons fotogràfics de F. Jaume i S. Brunet 

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 amb destinació a Pla Local de Joventut (adjudicada  
 directament a través del Pla Local de Joventut, Dip utació)  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Atletisme Olot te rra de  
 volcans  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions derivades de la revisió de  SIGMA  
 de la taxa per prestació del servei de recollida i  
 tractament d'escombraries i residus de l’exercici 2 009, i  
 notificar-les als titulars afectats.  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la secció  de  
 Recursos humans d’aquest Ajuntament a una estudiant  de 2n.  
 curs de Cicle formatiu de grau superior d’Administr ació i  
 Finances del IES Bosc de la Coma, durant el període  del  
 9/11/09 fins el 26/02/10  

 Promoció  Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot al project e  
 Respecte, de la Diputació de Girona.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’enderroc de finqu es al  
 carrer Sastres, 34 i 35 per a la creació d’un nou e spai  
 públic en compliment del POUM 2003 aprovat per la C omissió  
 Territorial d’Urbanisme de Girona  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'una piscina situada  
 al Mas Can Pericot  



 Llicència  Concedir llicència per a adequació local planta bai xa per  
 rostisseria i plats cuinats situat al carrer Llosa,  6 B.C  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació i tancament de s olar i  
 obertures a la paret a l'avinguda Onze de Setebre, 18-20  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir  
 una consulta dental al passeig d'en Blay, 56 baixos .  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir un  
 establiment d'exposició i venda de materials d'acab ats de  
 construcció a la ctra. La Canya, 159.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III)  per obrir  
 un bar al carrer Sant Ferriol, 18 baixos.  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar la memòria valorada de l’eixampla ment  
 del camí d’accés als garatges dels pisos Garrotxa.  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar l’acta d’ocupació a títol de prec ari de  
 terrenys afectats com a aparcament als Habitatges G arrotxa.  


