
 Data  17/11/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.2 de Construccions J.Pall às SL  
 corresponent a les obres de ventilació cambra gener adors  
 planta soterrani Ajuntament  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre Catòlic  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic als Esplais de la Garrotx a 

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició i nterposat  
  contra la liquidació OSL-2011-800066 aprofitament  especial   
  domini públic operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovació de la resolució del recurs de reposició i nterposat  
  contra la liquidació OSL-2011-800067 aprofitament  especial   
  domini públic operadors telefonia mòbil  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions del tercer trimestre de  
 l’exercici 2011, corresponent a la taxa per ocupaci ó del  
 domini públic local per empreses explotadores de se rveis  

 Ingressos  Aprovar la relació de baixes presentades per Recapt ació  
 per diferents conceptes  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Construcciones J.Pallàs SL l es  
 obres d’actuacions de millora i manteniment del Cem entiri  
 Municipal a les vies Sant Antoni de Pàdua/Sant Jaum e,  
 Santa/Sant Pau i Grup Sant Joan  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL el  
 subministrament de l’equipament per tal d’ampliar l a  
 capacitat i velocitat dels servidors virtuals  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL la pròrro ga de  
 garanties de servidors  

 Via Pública  Aprovar la creació de 8 noves places d'aparcament e n zona  
 blava de la Ciutat: 4 al  carrer Pare Roca i 4  al carrer  
 Bolós  

 Contractació  Contractar amb A.Losantos Viñolas els serveis de  
 digitalització  de l’AIO consistents en la de descr ipció  
 de l'àlbum Olot en el transcurs del temps que perta ny a la  
 Col·lecció d'imatges de Josep M. Dou Camps, dels fo ns i  
 col·leccions de l’Arxiu d’Imatges d’Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Haz Luz 17 SLU els treball s de  
 subministrament i instal·lació d’il·luminació  de l a sala:  
 'el paisatge com a descoberta' del projecte del Mus eu del  
 Paisatge de Catalunya i de l'entrada del Museu  

 Contractació  Acceptar la petició formulada per Aulinas Assessors  SL de  
 canviar el nom del propietari-arrendador de la finc a  
 situada a Mas Bernat i destinada a horts familiars  

 Contractació  Aprovar l’acta núm. 1 del dia 25 d’octubre de 2011 de preus  
 contradictoris de les obres de ventilació de la  
 cambra de generadors d’electricitat d’emergència de  la  
 planta soterrani de l’Ajuntament d’Olot  

 Cultura / ICCO  Acceptar la donació d'una obra amb destí al Museu d els Sants   

 Cultura / ICCO   Acceptar la donació d'una col·lecció, amb destí al Museu dels   
Volcans  

 Cultura / ICCO  Acceptar el dipòsit d'una obra, amb destí al Museu Comarcal de la  
 Garrotxa  

 Cultura / ICCO  Acceptar la donació de diverses obres, amb destí al  Museu dels Sants  
   



 Urbanisme  Aprovar el plànol d’obra d’obertura portal a l’anti ga  
 Granja Soldevila, planta baixa façana oest redactat  pels  
 serveis tècnics municipals  

 Urbanisme  Comparèixer en temps i forma, en el tràmit d’inform ació  
 pública del Pla de carreteres locals de les comarqu es  
 gironines (Pla zonal), promogut per la Diputació de   
 Girona, mitjançant el Servei de Xarxa Viària Local.  

 Llicència  Concedir llicència per a renovació llicència constr ucció  
 escala d'emergència al Centre Catòlic d'Olot situat  al  
 carrer Clivillers, 7,1r  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació distribució pl anta  
 habitatge i obertures de façana situada al carrer B isbe  
 Vilanova, 5  

 Llicència  Concedir llicència per a llicència per finalitzar l a  
 construcció de dos edificis plurifamiliars de 51  
 habitatges i aparcaments situada al carrer Garrinad a  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'edifici plurifam iliar  
 entre mitgeres situat al carrer Francesc Montsalvat ge, 18  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma en habitatge unifa miliar  
 entre mitgeres situat al carrer Càntir, 27  

 Habitatge  Aprovar el pagament de subvencions per a la millora ,  
 arranjament o rehabilitació de façanes de la plaça  
 Campdenmàs segons les sol·licituds atorgades d’acor d amb  
 les Bases específiques per l’atorgament de subvenci ons per  
  a la rehabilitació de façanes en el barri vell (Op eració  
 E; contracte de barri, 2010-2012)  

 Habitatge  Aprovar el pagament de subvencions per a la millora ,  
 arranjament o rehabilitació de façanes de la plaça  
 Campdenmàs segons les sol·licituds atorgades d’acor d amb  
 les Bases específiques per l’atorgament de subvenci ons per  
  a la rehabilitació de façanes en el barri vell (Op eració  
 E; contracte de barri, 2010-2012)  

 Habitatge  Aprovar el pagament de subvencions per a la millora ,  
 arranjament o rehabilitació de façanes de la plaça  
 Campdenmàs segons les sol·licituds atorgades d’acor d amb  
 les Bases específiques per l’atorgament de subvenci ons per  
  a la rehabilitació de façanes en el barri vell (Op eració  
 E; contracte de barri, 2010-2012)  

 Habitatge  Aprovar el pagament de subvencions per a la millora ,  
 arranjament o rehabilitació de façanes de la plaça  
 Campdenmàs segons les sol·licituds atorgades d’acor d amb  
 les Bases específiques per l’atorgament de subvenci ons per  
  a la rehabilitació de façanes en el barri vell (Op eració  
 E; contracte de barri, 2010-2012)  

 Habitatge  Aprovar el pagament de subvencions per a la millora ,  
 arranjament o rehabilitació de façanes de la plaça  
 Campdenmàs segons les sol·licituds atorgades d’acor d amb  
 les Bases específiques per l’atorgament de subvenci ons per  
  a la rehabilitació de façanes en el barri vell (Op eració  
 E; contracte de barri, 2010-2012)  

 Contractació  Urgència. Nomenar el comitè d’experts que avaluarà les  
 ofertes presentades a la licitació per adjudicar el s  
 serveis de desratització i control de la població d e  
 coloms  en el terme municipal d’Olot  


