
 Data  24/11/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa UTE Firalet els treballs  
 complementaris de les obres de renovació i millora dels  
 elements d'urbanització dels vials de connexió del Firal  
 amb el Firalet  

 Contractació  Adjudicar definitivament a l’empresa Bassols Energi a  
 Comercial SL el subministrament de l’energia elèctr ica de  
 l’Ajuntament d’Olot  

 Contractació  Rectificar l’apartat segon de l’acord adoptat per l a Junta  
 de Govern Local de 20/10/2010 d’acceptació d’ajudes  i  
 normativa del PUOSC 2011, en el sentit que el direc tor  
 facultat de les obres serà Land Urbanisme i Project es SLP.  
 Contractar amb l’empresa  Land Urbanisme i Projecte s SLP  
 els treballs de direcció de l'obra del projecte  
 d'intervenció integral del Nucli Antic d'Olot. Oper ació  
 'D'.Passeig de la Muralla i Plaça Palau, inclosa en  el Pla  
 Únic d’Obres i Serveis de Catalunya any 2011.Progra ma  
 General ; i  de l’àrea de jocs  d’aquest Passeig.  

 Contractació  Contractar a l’empresa Land Urbanisme i Projectes S LP els  
 treballs de redacció del projecte constructiu d'una  àrea  
 de jocs al Passeig de la Muralla  

 Intervenció  Aprovar una relació de despeses  

 Intervenció  Aprovar la fra. núm. 2379/2010 d’Enginyeria Obrador  SLPU  
 corresponent als honoraris de la part restant de la   
 direcció d’obra i coordinació de seguretat de l’obr a de  
 Formació de camí fluvial de Cal Russet al Grup Verg e del Tura  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Coempco 
 SA corresponent a les obres de nvoa escala d'emergè ncia i  
 reparació de barbacanes al Museu Comarcal de la Gar rotxa  
 al Banc Bilbao Vizcaya Argentaria SA  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat, Pol ítica  
 Territorial Obres Públiques, amb destinació per al  
 finançament de l’edició de la monografia 'Travessan t el  
 Collsacabra - el Camí Ral de Vic a Olot i la constr ucció  
 de les marrades del grau -  

 Ingressos  Aprovar la relació de baixes i devolucions presenta des per  
 Recaptació per diferents conceptes  

 Urbana  Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre béns imm obles  
 urbans relació 2010003  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a l’accés en règim de p ersonal  
 funcionari, mitjançant concurs oposició en torn lli ure,  
 d’una plaça de tècnic/a superior, escala d’administ ració  
 general, grup A1, adscrita a l’Àrea d’Urbanisme, va cant a  
 la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i i nclosa  
 a l’oferta d’ocupació pública per l’any 2010.  

 Personal  Aprovar la convocatòria per a l’accés en règim de p ersonal  
 laboral fix, mitjançant concurs oposició en torn ll iure,  
 d’una plaça de tècnic/a mig, escala d’administració   
 especial, grup A2, adscrita a l’Àrea d’Infraestruct ures,  
 vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d ’Olot i  
 inclosa a l’oferta d’ocupació pública per l’any 200 8 

 Promoció  Autoritzar el traspàs dels llocs de venda núms. 35 i 37 de  
 la Plaça del Mercat, destinat a fruites i verdures,   
 amb efectes d’1 de desembre de 2010.  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a o ficina  
 comercial situada al carrer Madrid, 80, B, 1  



 Llicència  Concedir llicència per a obres de reforma i millore s  
 interiors en habitatge usat i reforma de coberta al   
 carreró de Sant Antoni, 1 -  Clivillers, 17  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'edifici de 52 habitatges de protecció   
 oficial per a gent gran situat a la plaça Balmes, 9  

 Urbanisme  Aprovar inicialment l’avantprojecte d’urbanització de la  
 Plaça de l’Illa del Teatre redactat Land, Urbanisme  i  
 Projectes, SLP d’acord amb l’informe emès per l’eng inyer  
 municipal en data novembre de 2010  


