
 Data  17/11/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Girmica SL els treballs de   
 millora i manteniment de la coberta de l'edifici nú m. 1-3  
 del carrer Fontanella (seu de les dependències de l a FES i UNED)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Promocons Jidt SL les obr es de  
 muntatge de 20 ml. de xarxa en el lateral Est del C amp de  
 Futbol de Sant Roc  

 Contractació  Aprovar  el conveni en ordre a l’ocupació en concep te de  
 precari i essencialment revocable sense dret a  
 indemnització de la finca propietat de l’Ajuntament , per a  
 jardí, segons plànol adjunt.  

 Contractació  Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de  Govern  
 Local del dia 10 de novembre de 2010 relatiu al ser vei de  
 gestió de l’ús de la Sala El Torín. Aprovar, en els  seus  
 termes, el contracte de servei de gestió de l’ús de  la  
 Sala El Torín, dirigint el seu funcionament i la  
 coordinació de les activitats que s’hi portin a ter me,  
 tant les pròpiament organitzades per l’Ajuntament, com les  
 sol·licitades per aquelles entitats de la ciutat qu e ho  
 demanin, a favor de l’empresa La Caraba Produccions   

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació d’obres de Pe re  
 Boada Comas SL corresponent a les obres d’urbanitza ció de  
 la plaça Campdenmàs  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat -  
 Patrimoni Cultural-, amb destinació a intervenció  
 arqueològica o paleontològica preventiva 2010 -treb alls de  
 seguiment arqueològic d'Olot (C/ Llosa, 16 i Sta. C ristina, 3) 

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat -Pat rimoni  
 Cultural-, amb destinació a intervenció arqueològic a o  
 paleontològica preventiva 2010 -treballs de seguime nt  
 arqueològic Muralla d'Olot  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat -Pat rimoni  
 Cultural-, amb destinació a intervenció arqueològic a o  
 paleontològica preventiva 2010 -treballs de seguime nt  
 arqueològic obres plaça Campdenmàs.  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Natació Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consell Esportiu de la  Garrotxa  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació aprofitament especi al  
 domini públic operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició  
 interposat contra la liquidació aprofitament especi al  
 domini públic operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Liquidació de les contribucions especials de millor es per  
 les obres d'urbanització de l'ampliació de la plaça   
 Campdenmàs.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma i adequació local en  
 planta baixa per a nova activitat al carrer Pare An toni Soler,5  

 Llicència  Concedir llicència per a 2a fase de construcció d'u n  
 conjunt de 3 edificis plurifamiliars entre mitgeres  (amb  
 modificació de projecte): comprèn 4 locals en plant a baixa  
 i 17 places d'aparcament en soterrani situat al car rer Macedònia,1 

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en   
 edifici plurifamiliar al carrer Fontanella, 10  
  



 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres segon s  
 modificació de projecte de construcció d'habitatge  
 unifamiliar aïllat situat al carrer Sant Julià del Mont, 10  

 Llicència  Concedir llicència per a reformes i millores d'un  
 habitatge usat i modificació de façana situat al ca rrer  
 Alfons V, 7, 4t.  

 Medi Ambient /  Concessió llicència activitats per obertura bugader ia  
 industrial a la nau del carrer Mestre Vives del Pol ígon  
 Industrial les Mates  

 Medi Ambient /  Resolució recurs potestatiu de reposició contra aco rd de  
 Junta de Govern de 14 d'abril de 2010 atès el caràc ter  
 estimatori de l’informe favorable emès per l’OGAU e l dia  
 6/10/10  


