
 Data  01/12/2010  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa  Josep Vilanova SA els tre balls  
 de modificació traçat línies elèctriques afectades pel  
 projecte d'urbanització a l'àmbit de la unitat d'ac tuació  
 de 'La Canya II'  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Construcciones J.Pallàs SL le s obres  
 de millora sobre la paret mitgera de l'edifici núm.  10 de  
 l'avinguda Onze de Setembre (Palau de l'Albat)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Excover SL els treballs   
 d'instal·lació d'extracció forçada en hivernacle al   
 Pavelló Municipal d'Esports, d’acord amb l’informe de  
 l’enginyer director de les obres i el seu pressupos t que  
 figuren com a annex a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb A. Sanchez Maya, arquitecta tècnica,  els  
 treballs relatius a càlcul  estructural d'edifici t ester  
 d'illa ubicat al C/Alt del Tura, núm. 20  (Plaça  
 Campdenmàs); com a ajudes per a la redacció del pro jecte  
 d'edifici per usos administratius  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Plana Hurtós Enginyers SL els  
 treballs d'assessorament  d'instal·lacions d'electr icitat,  
 aigua, telecomunicacions, incendis i climatització per a  
 la redacció del projecte d'un edifici per usos  
 administratius al núm. 20 del C/Alt del Tura (Plaça   

 Contractació  Regularitzar el conveni subscrit amb l’Institut de  
 Religioses Sant Josep per a l’ocupació temporal de la  
 finca de la seva propietat, situada al carrer Bolós -C/Sant  
 Pere Màrtir, per un termini des de l’1 d’agost al 1 5 de  
 setembre de 2010.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere's Sports SL el  
 subministrament de material  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Donar compte de l’aprovació, mitjançant Decret d’Al caldia,  
 de data 25/11/10 de la certificació núm 3 de Coempc o SA  
 corresponent a les obres de nova escala d'emergènci a i  
 reparació de barbacanes al Museu Comarcal de la Gar rotxa,  
 carrer Hospici, 8 (Olot).  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Comerci ants  
 d'Olot  

 Intervenció  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i  
 l’Ajuntament de Roda de Ter, per a la publicació de  la  
 monografia Travessant el Collsacabra, el Camí Ral d e Vic a  
 Olot i la construcció de les marrades del grau  

 Intervenció  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i  
 l’Ajuntament de Sta. Maria de Corcó, per a la publi cació  
 de la monografia Travessant el Collsacabra, el Camí  Ral de  
 Vic a Olot i la construcció de les marrades del Gra u 

 Intervenció  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i  
 l’Ajuntament de Rupit-Pruit, per a la publicació de  la  
 monografia Travessant el Collsacabra, el Camí Ral d e Vic a  
 Olot i la construcció de les marrades del Grau  

 Intervenció  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i  
 l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, per a la publicac ió de  
 la monografia Travessant el Collsacabra, el Camí Ra l de  
 Vic a Olot i la construcció de les marrades del Gra u 

 Intervenció  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i  
 l’Ajuntament de Vic, per a la publicació de la mono grafia  
 Travessant el Collsacabra, el Camí Ral de Vic a Olo t i la  
 construcció de les marrades del Grau  



 Intervenció  Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració signa t el 13  
 de setembre de 2006 entre el Departament de Cultura  i  
 Mitjans de Comunicació, el Consell Comarcal de la G arrotxa  
 i l’Ajuntament d’Olot, en relació al finançament de  les  
 obres de construcció de l’Arxiu Comarcal de la Garr otxa  

 Intervenció  Avançar a l’empresa Radio Olot SA, la quantitat nec essària  
 per tal de fer front a diverses despeses derivades de la  
 posada en marxa de Ser Garrotxa.  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents les altes de l 1r,  
 2n i 3r trimestre de l’Impost sobre activitats econ òmiques  
 exercici 2010  

 Intervenció  S’acorda l’establiment del preu públic per a la  
 utilització de la sala El Torín  

 Urbanisme  Aprovar la interpretació de l’article 146 del Pla  
 d’Ordenació Urbanística Municipal referent a condic ions  
 d’accés rodat a les parcel·les en el sentit de l’in forme  
 emès per l’arquitecte municipal en data 22/11/10  

 Urbanisme  Aprovar el conveni de col·laboració subscrit en dat a  
 29/11/10 entre l’Ajuntament d’Olot i el Consorci d’ Acció  
 Social de la Garrotxa relatiu a les actuacions d’ac ció  
 social al Barri Vell d’Olot (2011 i 2012).  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’enderroc d’edific is  
 plurifamiliars c. Alt del Tura, 18B-c. Verge del Po rtal,  
 13 i c. Alt del Tura, 20-plaça Campdenmàs, 9  

 Llicència  Concedir llicència per a segona fase de construcció   
 d'habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Gar bí, 43  

 Llicència  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a l’adequació i ordenaci ó  
 d’espais exteriors i acabats de façanes d’un habita tge en  
 construcció al costat de Can Merra de Batet de la S erra  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar el conveni de col·laboració subsc rit  
 l’Ajuntament d’Olot i l’entitat Gestora Urbanística   
 Olotina, SA relatiu al desenvolupament de la direcc ió i la  
 gestió del programa de continuïtat durant els anys 2010,  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar inicialment el projecte d’urbanit zació  
 dels carrers C i E d'accés al Nou Hospital d'Olot r edactat  
 pel Director de l’Àrea d’infraestructura i Obra Púb lica  
 de l’Ajuntament en data novembre de 2010.  


