
 Data  11/05/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar amb l’empresa Montolivet Instal·lacions, SL els  
 treballs extres de les obres del projecte de tancam ent de  
 despatxos i renovació aire de la planta baixa de l’ edifici  
 annex a l’Ajuntament  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Josep Vilanova SA  les obres  de   
 pavimentació i arbrat per a la millora de les vorer es del  
 carrer Pou del Glaç  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Renotec Esport diversos tr eballs  
 de millora  de l'estadi municipal d'atletisme  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA la  real ització  
 de diversos treballs de conservació vies públiques amb  
 destí a l'obra: Can Cortada  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - núm. 2 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obres  
 d’intervenció integral del nucli antic al passeig d e la  
 Muralla i plaça Palau   
 - de liquidació de Montolivet Instal·lacions SL  
 corresponent a les obres de tancament despatxos i  
 renovació aire planta baixa edifici annex Ajuntamen t  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Pere  
 Boada Comas SL corresponent al projecte d'intervenc ió  
 integral del nucli antic d'Olot: Operacio 'D' Passe ig de  
 la Muralla al  Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 d’E studis  
 i Projectes la Vall SL corresponent a les obres de  
 reorganització de les àrees d’informàtica i comptab ilitat  
 al  Banco Popular Español  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.4 de  
 Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les obr es de  
 tancament despatxos a la planta baixa edifici annex   
 ajuntament a la Caixa Penedès  

 Intervenció  Concedir l’ajut econòmic a la Taula de la Mostra de   
 Pessebres d'Olot  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Urbana  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents les altes de l 4t  
 trimestre de l’Impost sobre activitats econòmiques  
 exercici 2010  

 Protecció Civil  Aprovar el pla d’autoprotecció de la Llar d’infants  El  
 Morrot.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte de reparcel·laci ó del  
 Polígon d’actuació PA 08.01 A carrer Rosa dels Vent s, en  
 la modalitat de cooperació, redactada per la Unitat  de  
 projectes estratègics.  



 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte de reparcel·laci ó del  
 Polígon d’actuació P.A. 17.04 Camí Hostal de la Cor da  
 redactada pels serveis tècnics municipals en data g ener de  
 2011.  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació planta baixa per  a  
 local comercial situat al carrer Fontfreda, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació projecte per l a  
 construcció d'edifici plurifamiliar de 8 habitatges , 6  
 locals i 13 places d'aparcament en planta soterràni a al  
 carrer Pintor Galwey, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per una   
 pizzeria situada al carrer Nou de Sant Antoni, 5, B  

 Llicència  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a la rehabilitació i  
 ampliació del Mas la Canova Petita  

 Cultura / ICCO  Donar d’alta com a extensió del Museu dels Sants l’ espai  
 de reserva i el taller de restauració del Museu Com arcal  
 de la Garrotxa ubicats a l’edifici Hospici.  


