
 Data  01/06/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Prendre acord relatiu a la concessió de zones blave s  
 adjudicada a la UTE Rubau-Tarrés SA -Dester Invest SL  en  
 el sentit de modificar la ubicació de diverses plac es de  
 parquímetres  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, l’obra núm. 2011/525 inclosa en el PUOS C 2011  
 (Programa General) , amb títol condicionament i mil lora  
 dels camins veïnals de Batet.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Construcciones J.Pallàs SL le s obres  
 del projecte de ventilació cambrada de generadors  
 d'electricitat d'emergència ubicats a la planta sot errani  
 d'aquest Ajuntament  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Rubau Tarrés SAU les obres  de  
 pavimentació  de 380 m2 del camí de Cal Gabatx i Ca n  
 Rovira de Batet  (millores de les obres de paviment ació  
 del Pla de Camins del Consell Comarcal 2011)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA les obre s de  
 construcció de dos alentidors de velocitat a l'avin guda  
 Pla de Dalt d’acord amb el seu pressupost  núm. P05 6-11 i  
 l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Obra  
 Pública  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefònia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefònia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefònia mòbil  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefònia mòbil  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions complementàries de la taxa  de  
 clavegueram exercici  2010 i les liquidacions provi sionals  
 de la taxa de clavegueram exercici 2011  

 Promoció  Aprovar la nova numeració de parades de venda del m ercat  
 setmanal d’Olot, en la seva ubicació en el Firalet  

 Promoció  Denegar canvi de lloc d'una parada del mercat setma nal  

 Promoció  Denegar el canvi de producte d'una parada del merca t  

 Promoció  Denegar l'ampliació d'una parada del mercat setmana l  

 Promoció  Denegar l'ampliació d'una parada del mercat setmana l  

 Promoció  Denegar l'ampliació d'una parada del mercat setmana l  

 Promoció  Denegar l'ampliació d'una parada del mercat setmana l  

 Promoció  Denegar l'ampliació d'una parada del mercat setmana l  

 Promoció  Denegar l'ampliació de productes de venda d'una par ada del  
 mercat setmanal  

 Promoció  Autoritzar l'ampliació d'una parada del mercat setm anal  

 Promoció  Autoritzar l'ampliació d'una parada del mercat setm anal  

 Promoció  Denegar l'ampliació d'una parada del mercat setmana l  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de sectorització de l’àrea tècn ica al  
 Pavelló d’Esports d’Olot  



 Urbanisme  Donar compte d'estudi previ d’adequació del conjunt  de  
 l’illa del Mas Les Mates  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local comerci al en  
 planta baixa d'edifici plurifamiliar situat al carr er  
 Bolòs, 20, B, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a c entre  
 fisioteràpia al carrer Bofill i Matas, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior de local per  
 destinar-lo a bar  (amb agregació de 2 locals) situ at al  
 carrer Pic del Bac, 5, B, 17  

 Urbanisme  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 en sòl no urbanitzable per a reparació de teulada i   
 arranjament de façanes de nau industrial a la crta.  de Sant  
 Joan les Abadesses. s/n  

 Urbanisme  Aprovar l’actuació de preus del projecte de condici onament  
 i millora dels camins veïnals de Batet, pla 2008-20 12,  
 per adaptar el tipus d’IVA del projecte al tipus vi gent a  
 data d’avui  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació d’obertura d’una act ivitat  
 de taller de tractament superficial de vidre ubicat  al  
 c/Compositor Pedrell, 45.  

 Medi Ambient /  Donar compte de l’actualització, com a canvi no  
 substancial, de l’activitat de venda de productes  
 d’alimentació amb carnisseria ubicada al c/Madrid, 1  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de factures d’Indelma SA  
 corresponent al subministrament i col·locació de mo biliari  
 a la biblioteca Marià Vayreda al Banc de Santander  


