
 Data  03/11/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 2 de le s obres  
 de formació de camí fluvial per a vianants i bicicl etes al  
 marge del riu Fluvià (Tram de cal Russet - Verge de l  
 Tura) del dia 28 d’octubre de 2010  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Promocons Jidt SL les obre s  
 complementàries de condicionament de la superfície del  
 Camp de Futbol de Sant Roc, d’acord amb els treball s que  
 s’especifiquen en l’informe de l’arquitecte tècnic  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL l'ampliac ió de  
 garanties dels servidors  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Silleria Verges SA el  
 subministrament de 66 cadires amb destí a la Sala  
 Polivalent  del Puig del Roser  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 de SMOC SL corresponent  a la  
 reforma nucli de serveis per a lavabo adaptat a la Torre  
 Castanys Museu dels Volcans  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació de Sords de  la  
 Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patinatge Artístic Olo t  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Penya Weke Weke  

 Personal  Autoritzar la pròrroga de la beca per a la realitza ció  
 dels treballs de digitalització, documentació i  
 conservació del fons d’imatges de l’Arxiu d’Imatges  d’Olot  
 (AIO), sota el suport tècnic dels membres de l’Arxi u  
 Municipal.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior de 8 habi tatges  
 en edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al c arrer  
 Sant Ferriol, 18  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 reforma d'habitatge unifamiliar aïllat situat al ca rrer  
 Verge de Fàtima, 14  

 Urbanisme  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a la legalització de la  
 rehabilitació integral de la coberta del Mas Cal Ll op al  
 terme municipal d’Olot.   Sol·licitar, informe a la  Junta  
 de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa.  

 Cultura / ICCO  Aprovar el conveni i acceptar la donació i cessió d e drets  
 d’explotació d’un fons fotogràfic.  

 Urbanisme  Urgència. Modificació de la cessió del terreny per a la  
 nova construcció del CEIP Morrot  


