
 Data  25/08/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Promoció  Acceptar la renúncia als llocs de venda núms. 35 i 37 de  
 la Plaça del Mercat, destinats a la venda de fruite s i  
 verdures, amb efectes de 31 de juliol de 2011.  

 Promoció  Autoritzar el traspàs del lloc de venda núm. 19 de la  
 Plaça del Mercat, destinat a llegums, amb efectes d ’1 de  
 juliol de 2011.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les factures i endossaments següents:  
 - factura n.A-2.011-26 de RCR Aranda Pigem Vilalta  
 Arquitectes SLP corresponent al 15% dels honoraris de la  
 direcció d’obra d’adequació vestidors estadi atleti sme  
 (FEOSL).  
 - certificació n.2 d’Interios Cat SL corresponent a  les  
 obres d’urbanització dels passatges del Puig del Ro ser   
 - certificació n.1 d’Excavacions Coll SL correspone nt a  
 les obres d’enderroc edifici c.Rocamora, 12    
 - certificació n.1 d’Excavacions Coll SL correspone nt a  
 les obres d’enderroc edifici La Rodona   
 - Aprovar la certificació n.1 d’Excavacions Coll SL   
 corresponent a les obres d’enderroc finca Casa Aube rt   
 - certificació n.3 de Rubau Tarrés SA corresponent a les  
 obres d’urbanització de la plaça de les Monges, fas e 1  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2  
 d’Interiors Cat SL corresponent a les obres d’urban ització  
 dels passatges del Puig del Roser al  Banc de Bilba o  
 Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Aprovar el padró de l’Impost d'activitats econòmiqu es de  
 l'exercici 2011  

 Intervenció  Aprovar el padró de la taxa d’escombraries domicili àries,  
 de l’exercici 2011  

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

 Ingressos  Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 19/8/201 1  
 corresponent a les liquidacions de la taxa d’ocupac ió de  
 domini públic local de companyies subministradores del 2n.  
 trimestre de 2011.  

 Recursos Externs  Acceptar la subvenció atorgada pel Ministerio de Cu ltura,  
 Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultural es, amb  
 destí a produccions museogràfiques per al Museu del   
 Paisatge de Catalunya  

 Urbana  Aprovar les liquidacions corresponents a l’annex 1/ 2011 de  
 l’Impost sobre béns immobles urbans  

 Contractació  Aprovar, en els seus termes, el conveni amb Camós &  Fills  
 SL  per a la dotació gratuïta al cos de Policia Loc al de  
 l’Ajuntament d’Olot l’equipament necessari per pode r  
 seguir el rastre d’objectes i materials  

 Contractació  Contractar amb Tosca, Serveis ambientals educació i   
 turisme SL els serveis de Casal d'estiu mediambient al i  
 ruta per la Garrotxa, Aventura't 2011, com a activi tat de  
 l’Estiu Riu 2011.  

 Contractació  Contractar amb Tosca, Serveis ambientals educació i   
 turisme SL  els serveis de Casal d’estiu d’educació   
 ambiental i cultural, Ennatura’t 2011.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Grau Sistemes Tèrmics SL e l  
 servei de manteniment  anual, amb efectes 1 de juli ol de  
 2011  de les calderes de calefacció dels edificis m unicipals  



 Contractació  Contractar  amb l’empresa Grau Sistemes Tèrmics SL el  
 servei de manteniment anual, amb efectes 1 d’octubr e de  
 2011, de les calderes de calefacció dels edificis m unicipals  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada de les obres de millora  i  
 manteniment del cementiri municipal consistent en l a  
 construcció de 2 mòduls columbaris C1 i C2 al front  de la  
 Via de Sant Llorenç.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma planta baixa antig a  
 fàbrica per a nou habitatge al carrer Bisbe Vilanov a, 5 

 Llicència  Concedir llicència  per a reforç estructural en hab itatge  
 unifamiliar en filera al carrer Dàlies, 10  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de nau industria l al  
 carrer Juli Garreta, 7  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'habitatge unif amiliar  
 en testera situada al carrer Pintor Ramon Barnadas,  27  

 Llicència  Concedir llicència per a reforç estructural puntual  en  
 edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carr er Sant  
 Rafel, 16  

 Llicència  Concedir llicència per a canvi de coberta en edific i entre  
 mitgeres situat al carrer Valls Vells, 13  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Fe liu, 43  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres d'ade quació  
 de local comercial al carrer Sant Rafel, 20, B, 1  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar aïllat (amb concreció d'ordenació de vo lums)  
 situat al carrer Rebaixinc, 1  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una  
 activitat de Restaurant-bar a la ctra. Vella de les  Preses, 30. 
 
Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació a l’ajuntament de la   
 instal·lació d’una activitat de producció  d’energi a, amb  
 plaques solars fotovoltaiques, a la coberta de l’av . Alba  
 Rosa, 52 d’Olot.  


