
 Data  15/12/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Cultura / ICCO  Estimar parcialment les al·legacions i acordar no a provar  
 definitivament l’avantprojecte per a la senyalitzac ió dels  
 espais de memòria històrica d’Olot, deixant sense e fectes  
 els tràmits anteriors.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions de l’impost sobre despeses   
 sumptuàries exercici 2011  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents les altes de l 1r,  
 2n i 3r trimestre de l’Impost sobre activitats econ òmiques  
 exercici 2011  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 10EVL1) correspon ents a  
 altes taxa entrada vehicles derivades d’altes d’IBI  

 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 Xfera Moviles  SA  
 (Yoigo)  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Promocons Jidt SL els treb alls   
 inclosos en el projecte de pavimentació: tram 2 del  camí  
 dels Desemparats  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Josep Vilanova SA els tre balls  
 de construcció i modificació de 9 embornals al carr er  
 Martí Casadevall  

 Contractació  Contractar amb Pareja & Associats, advocats SLP el servei  
 relatiu a la direcció lletrada del recurs contenció s  
 administratiu núm. 588/2010 interposat contra l'apr ovació  
 definitiva del projecte de l'arxiu comarcal de la G arrotxa  

 Contractació  Adjudicar a Empresa Catalana de Desratització SL - Ecade  
 SL els  serveis de desratització  i control de la p oblació  
 de coloms en el terme municipal d’Olot  

 Contractació  Adjudicar a Angerri Consultors SL els treballs rela tius a  
 l’assessorament i de seguiment de la materialitzaci ó de la  
 nova Plaça  Mercat d’Olot  

 Contractació  Aprovar les bases del concurs d’idees per a la defi nició  
 arquitectònica bàsica de l'edifici de la nova Plaça  del  
 Mercat.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Bioacústic, control de pla gues  
 d'aus  el subministrament de 300 mts. de punxes ant icoloms  
 amb base d'acer inoxidable  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea  
 d’Informació del territori d’aquest Ajuntament a un  
 estudiant de 2r. Curs del Cicle formatiu de  
 grau superior de Desenvolupament i aplicació projec tes  
 construcció del Institut la Garrotxa  

 Personal  Aprovar el Pla de vacances de Nadal del personal d’ aquesta  
 Corporació per l’any 2011  

 Urbanisme  Ratificar el Decret de data 2 de desembre de 2011 p el que  
 es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona una  
 subvenció exclosa de concurrència pública per al  
 finançament de part del projecte refós d’ordenació  
 d’encontorns del Mas Les Mates.  



 Urbanisme  Aprovar la interpretació de l’article 198.1 del Pla   
 d’Ordenació Urbanística Municipal referent a la pre visió  
 d'un nombre mínim de places d'aparcament en funció dels  
 usos i dels sostres permesos a cada zona, en el sen tit de  
 l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 2 2 de  
 novembre de 2011  

 Llicència  Concedir llicència per a renovació reforma parcial de  
 coberta Mas la Guixera  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció de garatge en planta  
 baixa al passeig Bisbe Guillamet, 5  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació de projecte de   
 construcció d'edifici escolar situat a l'avinguda M orrot  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització obres de modi ficació  
 interior de local en planta baixa d'edifici plurifa miliar  
 entre mitgeres situat al carrer Germanes Fradera, 2  


