
 Data  27/10/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Sanitat  Sol·licitar una subvenció a Dipsalut per al "Progra ma de  
 suport econòmic per a la realització d'activitats d e  
 promoció de la salut"  

 Joventut /  Sol·licitar una subvenció a Dipsalut per a la preve nció i  
 eradicació legionel·losi instal·lacions esportives del Pla  
 de Dalt  

 Intervenció  Aprovar una relació d’ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.2 de Josep Vilanova SA  
 corresponent a les obres de condicionament i millor a  
 camins veïnals de Batet  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les condicionament i mil lora  
 camins veïnals de Batet al Banc de Bilbao Vizcaya  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patronat Joan Sellas C ardelus  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Fundació Esclerosi M últiple  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules  per adjudicar, mitjanç ant  
 procediment obert, les obres del projecte d'urbanit zació  
 obres projecte d'urbanització carrers C i E d'accés  al nou  
 hospital d'Olot  

 Compres  Contractar amb l’empresa Vestuari i Proteccio Indus trial  
 Arnal SL el subministrament del vestuari descrit en  les  
 factures annexes a l’expedient  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigad a  
 Municipal d’un estudiant de 2n. Curs del Cicle form atiu de  
 grau superior d’Instal·lacions elèctriques i automà tiques  
 de l’Institut la Garrotxa, durant el període comprè s  
 entre el 2/11/2011 i el 2/03/2012  

 Urbanisme  Acceptació de les obres realitzades per a la urbani tzació  
 exterior i instal·lacions de l’entorn proper a l’ed ifici  
 Judicial d’Olot situat a la Plaça Can Joanetes, 6.  

 Urbanisme  Acceptació de les obres realitzades per a la urbani tzació  
 del pati interior d’Illa delimitat pels carrers Ber ga i  
 Boada, Berga i Boix, Casimir Plana i Bernat Vilar, i de  
 les voreres dels mateixos carrers.  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació interior de loca l per a  
 clínica dental  situada al Pg Barcelona 2 Pis.B Pta .21  

 Llicència  Concedir llicència per a la formació de conjunt    
  immobiliari en règim de propietat horitzontal sit uat   
  al carrer Rebaixinc 1  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació projecte de  
 construcció d'habitatge unifamiliar aïllat situat   
 al carrer Garbí 43        
Llicència  Concedir llicència per a substitució de coberta en edifici  
 plurifamiliar entre mitgeres  situada al carrer Bol òs, 19  

 Medi Ambient /  Concedir llicència per venda al detall de carburant s per a  
 motors de combustió interna a l'Av. Santa Coloma, 8 0 



 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una  
 activitat de gimnàs a la ctra. de Santa Pau núm. 12 -14  

 Concessions  rgència. Acceptar les ajudes incloses en el Program a  
 General per finança l’obra Urbanització dels carrer s C i E  
  d’accés al nou Hospital d’Olot, i la normativa apr ovada  
 per desenvolupar el Pla.  Considerar garantida la s eva  
 capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè  les  
 obres s’executin amb normalitat i designar les pers ones.  


