
 Data  19/05/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Bassols Energia SA els tr eballs  
 de construcció d'un centre de transformació subterr ani a  
 l'àmbit del Pla Parcial El Serrat  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Bassols Energia SA els tre balls  
 d'estesa de línies elèctriques de baixa tensió per al  
 subministrament elèctric en BT al nou CEIP i la nov a Llar  
 d'Infants del Morrot  

 Contractació  Donar compte de la creació de 5 noves places de zon a blava  
 de la Ciutat d’Olot, així com de la situació i núme ro de  
 places de zona blava  

 Contractació  Prorrogar el termini d’inici i execució de les obre s de  
 reforma del nucli de serveis per a lavabo adaptat, inclòs  
 en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibil itat  
 Local, d’acord amb l’informe emès per la conservado ra del  
 Museu dels Volcans i Parc Nou.  

 Contractació  Augmentar, amb efectes del dia 1/05/10, el preu de  
 l’arrendament de part de les instal·lacions  de la  
 piscifactoria del Molí de Les Fonts.  

 Contractació  Fixar, amb efectes del dia /05/10, el preu del càno n de la  
 concessió per a la gestió i explotació del bar ubic at al  
 Casal dels Volcans, i adjudicat a l'empresa Rocaneg ra SC  

 Compres  Adquirir de la casa  Paco García, prendas y artícul os  
 uniformidad SA el vestuari necessari per a un nou a gent de  
 la Policia Municipal  

 Compres  Adquirir de la casa Zingerle Metal España SL dues c arpes  
 'Mastertent Estructura' amb el logotip de l'Ajuntam ent i  
 d'acord amb el seu pressupost núm. 11.137  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l'Associació de Comerci ants  
 d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club d'Escacs d'Olot  

 Promoció  Convocar un concurs, que es tramitarà per procedime nt  
 d’urgència, per accedir a l’ús dels equipaments de  
 dinamització econòmica del Barri Vell, ubicats al c arrer  
 Lliberata Ferrarons, núm. 9, adreçats a aquelles pe rsones  
 emprenedores que tinguin un projecte empresarial de  nova o  
 recent creació i  vulguin portar-lo a la pràctica,  

 Urbanisme  Vista la convocatòria de subvencions del Consell Co marcal  
 de la Garrotxa, Programa d'ajut al manteniment de c amins  
 rurals del municipi 2010, presentar a l’esmentada  
 convocatòria el projecte de Manteniment i millora d el camí  
 que va des de Crta la Deu fins al Parc nou.  

 Urbanisme  Aprovar el projecte d’enderroc de dues finques a la  plaça  
 Palau 13-14  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació projecte de  
 construcció d'edifici plurifamiliar, reducció d'hab itatges  
 de 10 a 8, formació de 2 locals comercials i 15 pla ces  
 d'aparcament en soterrani (4 de reduïdes) a l'aving uda  
 Sant Jordi, 19 

 Llicència  Concedir llicència per a segona fase d'instal·lació   
 d'ascensor en edifici plurifamiliar entre mitgeres situat  
 al carrer Roser, 16  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma estructural consis tent en  
 la formació d'escala entre dos habitatges en edific i  
 plurifamiliar situat al passeig Barcelona, 3, BB, e scala  
 2, 1r 2a i 2n 2a  



 Llicència  Concedir llicència per a obres per finalitzar la  
 construcció d'un edifici unifamiliar aïllat situat a  
 l'avinguda Brasil, 3 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de 2 edificis  
 plurifamiliars entre mitgeres: 1 de 15 habitatges i   25  
 places d'aparcament i 1 de 8 habitatges, situat a l a  
 carretera de Riudaura, 45-47, carretera de la Pinya , 5 -  
 passatge Bernat Metge, 9 - 14  

 Llicència  Urgència. Concedir llicència per a legalització de  
 construcció de nau industrial sense ús determinat s ituada  
 al carrer Garganta  


