
 Data  23/02/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Alcaldia  Donar compte de l’aprovació per part de l’Assemblea   
 General de la Xarxa Europea d'autoritats Locals i  
 Regionals per a l'aplicació del Conveni Europeu del   
 Paisatge (RECEP-ENELC) de l’aprovació de la incorpo ració  
 de l’Ajuntament d’Olot a la Xarxa, com a membre obs ervador.  

 Contractació  Autoritzar a  l’empresa  Sorea Sociedad regional de   
 abastecimiento de aguas SA  la realització, dins l' any 2  
 de la concessió, de les obres del Pla d’Inversions del  
 servei d’aigua, següents:  
 -Millora de la xarxa del carrer Còrdova per assegur ar el  
 funcionament dels hidrants del CEIP Sant Roc  
 -Millora de la xarxa de subministrament a la pista d'  
 atletisme  

 Contractació  Contractar amb Centre estudis construcc.i anàlisi  
 materials SL treballs relatius a la realització de proves  
 de control de les instal·lacions de l'Arxiu, de la Sala  
 Polivalent i la determinació de nivells d'immissió  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Bonal empresa serveis ele ct.i  
 electrònics SA els treballs de reparació de les esp ires  
 magnètiques per al control de semàfors a 7 punts.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Gas Natural Distribución S DG SA  
 l'escomesa de la xarxa de gas a l'edifici dels vest idors   
 de l'estadi d'atletisme  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Estanys Blaus SL l’actual ització  
  del servidor de correu a Exchange 2010 Server  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.2 d’Excavacions Coll SL corresponent a les obre s  
 d’enderroc dos edificis al carrer dels Sastres,34-3 5  
 - núm. 1 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obres  
 de reparacions danys ocasionats al riu Fluvià en el  seu  
 pas per Olot (tram can Collell al pont del Palau)   
 - núm. 4 de l’UTE Vestidors Estadi Atletisme corres ponent  
 a les obres d’adequació vestidors Estadi atletisme  
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’urbanització dels carrers Olímpia i Blume  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’urbanització  dels  
 carrers Olímpia i Blume al Banco Bilbao Vizcaya Arg entaria  

 Ingressos  Acord exigència pagament ingressos de dret públic n o  
 tributaris, Ronda les Fonts, tram pont del Russet  

 Ingressos  cord exigència pagament ingressos de dret públic no   
 tributaris, Ronda les Fonts, tram avinguda Verge  
 Montserrat i avinguda Pirineus  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació d el PA  
 17.04 camí Hostal de la Corda, redactat pels servei s  
 tècnics municipals en data gener de 2011  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació d el  
 Polígon d’actuació PA 10.02 carrer Esteve Molas, en  la  
 modalitat de cooperació, redactat pels serveis tècn ics  
 municipals en data febrer de 2011  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de fossat en  
 instal·lacions d'escorxador situat a l'avinguda Eur opa, 8  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació distribució in terior  
 d'habitatge situat al passeig Bisbe Guillamet, 4  



 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’urbanització d e la  
 Plaça de l’Illa del Teatre al PA 01.05, redactat pe r  
 Land, Urbanisme i Projectes, SLP en data febrer de 2011.  

 Urbanisme  Aprovar el document de cessió per ocupació de terre ny per  
 instal·lar un centre de transformació i servitud de  pas  
 sobre els terrenys situats entre els carrers Córdov a i  
 Jaén a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL.  


