
 Data  15/09/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar la certificació n.4 de Pere Boada Comas SL  
 corresponent a les obres d’urbanització del passeig  de la  
 Muralla  

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

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa per inspecció de piscin es  
 (exercici 2011)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Josep Vilanova SA els tre balls  
 de millora de l'accés i pas dels vianants a la part   
 central del passeig de Barcelona   

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL les ob res  
 d'arranjament del paviment de la vorera dels carrer s  
 Bofill i Mates i Sant Pere Màrtir   

 Contractació  Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern L ocal  
 del dia 28 de juliol de 2011 de venda de diversos v ehicles  
 i ciclomotors abandonats al dipòsit municipal (erro r matrícula  
 vehicle)  

 Contractació  Autoritzar la comercialització com a espai publicit ari de  
 l’espai posterior del vehicle i del lateral dret de ls  
 vehicles que presten el servei de TPO a les línies LA, LB  
 i LC, d’acord amb l’espai reservat que s’indica en les  
 fotografies annexes a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Cartolot SA el subministra ment de  
 caixes arxiu municipal  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada d'ampliació amb annex p er a  
 vestíbul i modificació de rebedor d'accés a la Llar   
 d'Infants Sant Pere Màrtir redactada pels serveis t ècnics  
 municipals.  

 Urbanisme  Aprovar l’acta complementària d’actualització de la   
 titularitat de la carretera N-260z entre l’Ajuntame nt  
 d’Olot i la Generalitat de Catalunya en la qual es  
 regularitza l’objecte de la cessió en relació al pk  82,500  
 de la N-260z (antiga N-260), d’acord amb l’informe  
 favorable emès pel director de l’Àrea d’Infraestruc tura i  
 Obra Pública    

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a o ficina  
 situat a la carretera de Riudaura, 10, B  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació interior d'edifi ci per  
 habitatge unifamiliar situat al carrer Alzina, 33  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres ampliac ió  
 cabana del Mas la Coromina  

 Llicència  Concedir llicència  per a legalització modificació obres  
 de construcció d'edifici plurifamiliar entre mitger es de 3  
 habitatges i 2 locals situat a l'avinguda Santa Col oma, 36  

 Medi Ambient /  Concedir llicència per adequar la deixalleria comar cal, a  
 la carretera de les Feixes s/n per a centre per a l a  
 recollida i transferència de residus perillosos fin s a una  
 capacitat de 30 t/d  

 Medi Ambient /  Concedir llicència ambiental a l'avinguda Antoni Ga udí, 25  
 per adequar l’activitat de sala d’especejament de c arn i  
 elaboració d’embotits per a tractament i transforma ció de  
 matèria primera per a la fabricació de productes  
 alimentaris a partir de matèria primera animal (que  no  
 sigui la llet) d’una capacitat d’elaboració de prod uctes  
 acabats superior a 5 t/d i inferior o igual a 75 t/ d 
 


