
 Data  10/01/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Acceptar  la renúncia de la mercantil Solfa Food SL  de la  
 concessió  per a la utilització i explotació del ba r  
 ubicat a la Sala El Torin d’Olot, amb efecte de dat a 1 de  
 novembre de  2012  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Terundar SL els treballs  
 relatius al subministrament i la instal·lació d'un nou  
 climatitzador a les dependències d'Alcaldia, així c om els  
 treballs de modificació de la climatització de la z ona  
 regidors (per administració).  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Terundar SL  els treballs  de  
 subministrament i instal·lació d'un sistema de regu lació i  
 control de les calderes de calefacció dels edificis :  
 Escola de Música i Escola Pla de Dalt.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Intergraph España SA el se rvei de  
 manteniment dels programaris  d'Integraph: Geomedia  Pro  
 (3 llicències) i Geomedia Web Map' (1 llicència), p er un  
 termini des de l'1 de gener al 31 de desembre de 20 13  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Gama Dinamic SL els trebal ls de  
 trasllat dels armaris compactes ubicats a la planta  baixa  
 de l'edifici Ajuntament, que antigament estaven des tinats  
 a arxiu municipal, per tal de ser utilitzats com a  
 magatzem de material d’oficina; d'acord amb el seu  
 pressupost núm. 17106-1 que figura com annex a l’ex pedient.  

 Contractació  Acceptar  la renúncia de la Xarxa Integral de  
 Professionals i Usuàries SCCL de la concessió  per a la  
 utilització i explotació del quiosc-bar  amb lavabo s  
 complementaris ubicat a la zona del Pont de les Mor es,  
 donat el deficient rendiment econòmic de la concess ió, amb  
 efectes de data 1 de novembre de 2012.  

 Urbanisme  Aprovar l’estudi d’integració urbana de l’Avantproj ecte  
 dels espais de memòria històrica d’Olot, redactat p er  
 l’equip Unparell d’arquitectes, en data desembre de  2012.  

 Llicència  Concedir llicència per a acabats d'edifici d'habita tge  
 unifamiliar i construcció de tanca situada al carre r Joan  
 Maragall, 40.  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 4 i 14 de  
 desembre de 2012, referents a les  
 modificacions/ampliacions d’activitats innòcues, ca nvis de  
 nom i baixes 


