
 Data  15/09/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Adjudicar a l’empresa Mur Gargante Arquitectos Asoc iados  
 SLP els treballs relatius a la redacció de l’estudi  previ  
 al projecte de remodelació de la Plaça Mercat d’Olo t  

 Contractació  Contractar amb  els arquitectes P.Llimarga Casas i  
 M.Torras els treballs de redacció del projecte refò s i  
 direcció de l'obra complementària de rehabilitació de la  
 cabanya de ponent del Mas Les Mates  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Interios Cat SL els trebal ls  
 d'arranjament de les  deficiències de l'envà pluvia l  
 col·locat sobre la paret mitgera de la casa núm. 11  del  
 carrer Mirador  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.4 d’Arcadi Pla SA corresponent a les obres d’ad equació  
 edifici municipal com a centre cultural polivalent   
 - n.2 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres  de  
 Supressió barreres arquitectòniques i conversió àre a  
 vianants avinguda República Argentina  

 Intervenció  Donar compte de l’acceptació de subvenció aprovada per  
 decret alcaldia el dia 6 de setembre de 2010 corres ponent  
 a la subvenció atorgada pel Ministerio de Cultura a mb  
 destinació al Museu del Paisatge  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 10EVL1) correspon ents a  
 finques d’alta de nova incorporació al padró de la taxa  
 d'entrada de vehicles i  la proposta de baixes/devo lucions  
 10EVL1 

 Ingressos  Aprovació liquidació OSL-2010-800052 aprofitament e special  
 del domini públic operadors de telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial del domi ni  
 públic operadors de telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial del domi ni  
 públic operadors de telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial del domi ni  
 públic operadors de telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidacions taxa anual de piscines d'ús públic  
 exercici 2010  

 Ingressos  Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a in gressar  
 pel subministrament d’aigua potable 2n trimestre 20 10  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigad a  
Municipal d’aquest Ajuntament a un estudiant del Ci cle formatiu de  
grau mitjà de Gestió Administrativa de l’IES Bosc d e la Coma, i la 
realització de pràctiques a la secció d’Ingressos d ’aquest 
Ajuntament d’una estudiant del Cicle formatiu de gr au mitjà de 
Gestió Administrativa de l’IES Bosc de la Coma.  

 Cooperació  Efectuar una aportació al Fons Català de Cooperació  amb  
 destí al projecte "2225.  Resposta als efectes de l es  
 inundacions al Pakistan"  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a  
 habitatge situat al carrer Bolòs, 23, B  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habi tatge  
 unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Camprod on, 9  



 Llicència  Concedir llicència per a ampliació de garatge en  
 semisoterrani d'edifici unifamiliar en filera situa t al  
 carrer Avellaner, 18  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres d'ade quació  
 de local per a ús sanitari i col·locació de rètol s ituat  
 al carrer Portbou, 3  

 Llicència  Donar compte al Parc Natural i al Departament de Cu ltura  
 de la Generalitat de l'informe de l'arquitecte muni cipal  
 en relació a la llicència d’obres en sòl no urbanit zable  
 per a la construcció d’una tanca i portal a la finc a de la  
 crta. de Santa Pau, 76 al terme municipal d’Olot  


