
 Data  22/09/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Llocs públics  Corregir l’error detectat en l’acord núm. 10.6 de l a Junta  
 de Govern Local celebrada el dia 1 de juny de 2011 pel  
 que fa al nom de l'interessat, d'acord de denegació  d’ampliació  
 de la parada del mercat setmanal del dilluns  

 Promoció  Aprovar i acceptar el contracte programa 2011 que t é per  
 objecte articular els mecanismes de coordinació coo peració  
 i col·laboració interadministratius entre l’Institu t  
 Català de les Dones i l’Ajuntament d’Olot, per tal  
 d’establir els eixos estratègics i els objectius ge nerals,  
 les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el sis tema  
 de finançament que permetin obtenir una millor efic iència  
 i eficàcia en la gestió dels serveis d’informació i   
 atenció a les dones per l’any 2011  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres  de  
 condicionament i millora camins veïnals de Batet   
 - de liquidació de Ferralum SC corresponent a les o bres de  
  substitució guies i mecanismes de porticons Llar i nfants  
 les Fonts  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de  
 J.Vilanova SAJ.Vilanova SA corresponent a les obres  de  
 condicionament i millora camins veïnals de Batet al   Banc  
 de Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil a l'entitat Telefónica Mó viles  
 España SA  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil a l'entitat Vodafone Espa ña SA  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil a l'entitat France Teleco m  
 España SA  

 Ingressos  Aprovació liquidació aprofitament especial domini p úblic  
 operadors telefonia mòbil a l'entitat Xfera Moviles  SA  
 (Yoigo)  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Alfonso Cid Sánchez les obres  de  
 construcció de  dos mòduls de columbaris C1 i C2 al   
 Cementiri Municipal -  front a la via  Sant Llorenç ,  
 d'acord amb la memòria valorada redactada pels  Ser veis  
 Tècnics Municipals  

 Contractació  Presentar diverses al·legacions al PUOSC, en relaci ó a  
 les actuacions:  
 - Renovació i millora dels elements d’urbanització del  
 Puig del Roser   
 - Condicionament i millora dels caminis i infraestr uctures  
  de serveis al sector de Pujou 2ª fase  
 - Adequació de vestidors de l’estadi d’atletisme  

 Compres  Adquirir paper a l’empresa Union Papelera Merchanti ng SL,  
 mitjançant procediment de contractació agregada amb  el  
 Consell Comarcal de la Garrotxa  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Comercial Elèctrica Fornel ls SAU  
 el subministrament de divers material tècnic d’enll umenat  
 segons es detalla en la relació que figura com a an nex a  
 l'expedient.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d'adequació de l'ac cés per  
 a ambulàncies i de l'aparcament del nou hospital d' Olot  
 redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i  Obra  



 Pública.  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior de local en  
 planta baixa per a centre d'estètica situat al carr er Puig Roig, 8 
 
Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar aïllat situat al carrer Garbí, 42  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l'obertura d’una  
 activitat d’elaboració i venda de pizzes, al c/la C anova  
 1, local 2 d’Olot, sense consum en aquest local.  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una  
 activitat de bar als baixos del c/Roser, 17 d’Olot.  

 Contractació  Urgència. Sol·licitar al Departament de Governació i  
 Relacions Institucionals de la Generalitat de Catal unya  
 una pròrroga  de sis mesos per a l’adjudicació de  
 l’actuació núm. 2011/1228 del PUOSC 2011, amb títol :  
 Urbanització dels carrers C i E al Nou Hospital d’O lot  


