
 Data  27/10/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Telefónica de España SA el s  
 treballs de variació i desplaçament de diverses lín ies  
 telefòniques per a l'execució de les obres de la pl aça de  
 les Monges  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Consultors Culturals SL e ls  
 treballs relatius a l'assessorament tècnic en el ta ncament  
 del procés d'elaboració del Projecte Educatiu de Ci utat  
 d’Olot.  

 Contractació  Modificar, amb efectes del dia 16/11/10, la concess ió del  
 servei de recollida de residus sòlids urbans i del servei  
 de neteja viària del municipi d’Olot, adjudicada a  
 l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA,  tot  
 deixant d’efectuar el servei de neteja manual del C entre  
 de la Ciutat i reforç de barris, que es realitzava en el  
 Barri de Sant Miquel, des del dia 1/05/05.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions de liquidació següents:  
 - de SMOC SL corresponent a les obres de reparació  
 provisional coberta nau principal edifici Sacrest   
 - factura n.10-0168 de Plana Hurtós Enginyers SLP  
 corresponent a als treballs de legalització instal· lació  
 elèctrica de la planta baixa edifici El Cassés  

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

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació OSL-2010-800050  
 aprofitament especial domini públic operadors telef onia  
 mòbil   

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la secció   
 d’ingressos d’aquest Ajuntament a  un estudiant del  Cicle  
 formatiu de grau superior d’Administració i Finance s de  
 l’IES Bosc de la Coma, durant el període i l’horari  que  
 estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajunt ament  
 d’Olot i l’IES Bosc de la Coma.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'escala inter ior i  
 formació d'obertura a façana en edifici industrial situat  
 al carrer Mestre Vives, 22  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Esteve Paluzie  

 Medi Ambient /  Autoritzar l'obertura d'una sala de ball al carrer Pou del  
 Glaç, 16  

 Medi Ambient /  Concessió de llicència d'activitats per a obertura d'una  
 botiga de venda de tot tipus d'articles al carrer P are  
 Antoni Soler, 5-7  


