
 Data  01/12/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Cooperació  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consel l  
 Municipal de Cooperació i Solidaritat d’Olot, la Fu ndació  
 Privada d’Estudis Superiors d’Olot i Educ’art, serv eis  
 educatius i culturals SL., per coorganitzar el curs   
 Cooperació Internacional per al Desenvolupament i G estió  
 Cultural.  

 Promoció  Adjudicar els llocs de venda núms. 49 i 50 de la Pl aça del  
  Mercat, per destinar-los a la venda de productes f rescos  
 de l’ànec, conserves precuinades i derivats, format ges en  
 general i productes làctics de gamma alta, amb efec tes d’1  
  de desembre de 2011.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions escombraries derivades d'a ltes IBI  

 Ingressos  Aprovar la proposta de baixes/devolucions 11ESAN01  

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

 Informàtica  Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal  de la  
 Garrotxa, amb destinació a infraestructures i equip aments  
 i serveis municipals, dins del programa Xarxa 21, a ny 2011  
 actuació: millores a la llar d'infants de Sant Pere  Màrtir)  

 Recursos Externs  Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració (sign at en  
 data 28 de gener de 2010)  entre Dipsalut i l’Ajunt ament  
 d’Olot  per a l'execució de programes de salut públ ica   
 del Catàleg de Serveis de Dipsalut  que incorpora e l Pla  
 d'Actuació Anual per a l'any 2011.  

 Concessions  Contractar amb l’empresa Plana Hurtós Enginyers SLP  els  
 serveis de col·laboració en la redacció del project e  
 d'adequació parcial edifici per oficines municipals  de  
 promoció econòmica al carrer Joan Pere Fontanella, 1-3  
 (projecte d’instal·lacions)  

 Concessions  Contractar amb A.Sánchez Maya els serveis de col·la boració  
  en la redacció del projecte d'adequació parcial ed ifici  
 per oficines municipals de promoció econòmica al ca rrer  
 Joan Pere Fontanella, 1-3    

 Concessions  Adjudicar a l’empresa Promocons Jidt SL els treball s  
 d'arranjament del paviment de les voreres del Vial Sant  
 Jordi, entre l'avinguda Equador i l'avinguda de Mèx ic  

 Concessions  Contractar amb l’empresa R. Canalias Planagumà els  
 treballs de formació de 3 graons suplementaris a l' escala  
 existent, arranjament de la paret lateral i col·loc ació de  
  barana de fusta a l'aparcament de dalt  a la plaça  de  
 Santa Maria de Batet  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Societat Catalana de Petro lis SA  
 el subministrament de gasoil C per a calefacció a  
 l'Escola Malagrida  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Auto Diesel Olot SL els t reballs  
 de reparació dels vehicles de la Brigada Municipal  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Zingerle Metal España SL e l  
 subministrament d'una carpa  

 Concessions  Contractar amb l’empresa Terundar SL els treballs d e  
 subministrament i instal·lació d'una màquina amb de stí a  
 la climatització de l’edifici Ajuntament  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Suministros y Servicios Ar ba SL   
 el subministrament de mobiliari  amb destí als vest idors  
 de l'Estadi d'Atletisme  



 Urbanisme  Aprovar el projecte de pavimentació Tram 2 del Camí  dels  
 Desemparats  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del carrer  
 Sant Narcís redactat per Enginyeria Obrador SLPU en  data  
 març de 2011.  

 Llicència  Concedir llicència per a instal·lació d'aparell ele vador  
 en habitatge unifamiliar aïllat a l'avinguda Valènc ia, 5  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta  
 baixa en edifici plurifamiliar situat al carrer Bòs nia, 6  

 Via Pública  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i Jose p &  
 Pepe SL relatiu a la realització d’una campanya per  a la  
 seguretat viària.  


