
 Data  06/10/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Construccions Pallàs SL correspo nent a  
 les obres de millora edifici núm. 10 de l'avinguda Onze de  
  Setembre  
 - de liquidació de Construccions Pallàs SL correspo nent a  
 treballs de manteniment de coberta nau La Granja   
 - n.1 d’Excavacions Coll SL corresponent a les obre s  
 d’enderroc de l'edifici situat a l'avinguda Sant Jo an les  
 Abadesses, 21   
 - de liquidació de Ferralum SC corresponent a les o bres de  
  millora al quiosc bar Parc de les Mores     
 - n.1 de Construccions Pallàs SL corresponent a les  obres  
 de ventilació cambra generadors electricitat emergè ncia  
 planta soterrani Ajuntament  

 Contractació  Aprovació plec de condicions jurídiques, econòmique s,  
 administratives i tècniques que regiran l'adjudicac ió dels  
  serveis de desratització i control de la població de  
 coloms en el terme municipal d'Olot i convocatòria.   

 Contractació  Aprovació plec de clàusules administratives particu lars  
 per adjudicar el contracte de concessió de llicènci a d'ús  
 privatiu per ocupació marginal de venda automàtica de  
 begudes i productes sòlids d'alimentació en diverse s  
 dependències municipals i convocatòria de licitació  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA les obre s  
 d'arranjament de flonjalls al carrer  de Miguel de  
 Cervantes d’acord amb el seu pressupost núm. P107-1 1 que  
 figura com a annex a l’expedient.  

 Contractació  Aprovar la fase d’autorització  de les despeses pre vistes  
 pel subministrament de gas als diversos edificis  
 municipals per a la resta de l’any 2011, per part d e les  
 empreses: Gas Natural  Servicios SDG,SA  i Gas Natu ral Sur  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Mur Gargante Arquitectos  
 Asociados SLP  la redacció  d’un estudi de viabilit at d'un  
 projecte de nou edifici destinat a mercat municipal  en  
 substitució de l'actual plaça mercat d'Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Societat Catalana de Petro lis SA  
 el subministrament de gasoil C amb destí a la calef acció  
 del nou CEIP Sant Roc  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea  
 d’Urbanisme d’aquest Ajuntament a una estudiant de 2r.  
 Curs del Cicle formatiu de grau superior d’Administ ració i  
 finances del IES Bosc de la Coma, i autoritzar la  
 realització de pràctiques a l’Oficina de Turisme d’ aquest  
 Ajuntament a un estudiant de 2r. Curs del Cicle for matiu   
 de grau superior d’Administració i finances  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el  projecte d’urbanització del  carrer  
 Córdova redactat pel director de l’àrea d’Infraestr uctura  
 i Obra Pública.  

 Urbanisme  Estimar parcialment les al·legacions presentades i aprovar  
 definitivament projecte d’Urbanització d’un tram de l  
 carrer Narcís Paulis d’Olot redactat per Plana-Hurt ós  
 enginyers en data juliol de 2011.  

 Urbanisme  Desestimar la valoració presentada del terreny situ at al  
 carrer Gòdua i afectat per sistemes d’espais lliure s, parc  
 local, d’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística  



 Urbanisme  Desestimar la valoració presentada del terreny situ at al  
 carrer Gòdua i afectat per sistemes d’espais lliure s, parc  
 local, d’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística  

 Llicència  Concedir llicència per a consolidació parcial i mil lores  
 interiors a l'habitatge unifamiliar existent a la  
 carretera de la Canya, 70  

 Llicència  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una  
 activitat de bar ubicada al c/Pic del Bac núm. 5 Pt es. 17-18  


