
 Data  04/07/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Cultura / ICCO  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya per a activitats culturals relacionades a mb la  
 cultura popular i tradicional, presentar a l’esment ada  
 convocatòria el projecte: restauració i conservació   
 gegants d'Olot  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Rúbau Tarrés SA corresponent a les obres d e  
 rehabilitació del Pont de la Ceràmica    
 - n.6 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’integració urbana espai enderroc can Tané  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.6 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’integració u rbana  
 espai enderroc can Tané al Banc de Bilbao Vizcaya  

 Intervenció  Aprovar una relació de fiances i avals per tal de p oder  
 procedir a la seva devolució de la partida no  
 pressupostària que correspongui.  

 Intervenció  Procedir a una bestreta a l’Associació de Cultura P opular  
 de la Garrotxa el Til.ler en concepte d’avançament del  
 conveni atorgat, destinat a l’activitat del 22è. Co rnamusam 

 Intervenció  Procedir a una bestreta a l’Agrupació Sardanista Ol ot en  
 concepte d’avançament dels convenis atorgats, desti nats a  
 les activitats diverses pel 2013  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per Dipsalut Organis me de  
 Salut Pública de la Diputació de Girona, amb destin ació a  
 Addenda conveni de col·laboració amb Dipsalut per a   
 l’execució de programes de salut pública any 2012  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per Dipsalut Organis me de  
 Salut Pública de la Diputació de Girona, amb destin ació a  
 Subvenció per al finançament de l'assessorament i s uport  
 tècnic a polítiques municipals de protecció de la s alut.  
 Revisió legionel·la en instal·lacions municipals  

 Ingressos  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputa ció de  
 Girona i l’Ajuntament d’Olot, per al finançament de l  
 contracte de concessió pública del nou mercat munic ipal  
 d’Olot.  

 Ingressos  Aprovar els convenis que consten a l’expedient econ òmic de  
 les Festes del Tura d’Olot 2013 entre diferents emp reses  
 i l’Ajuntament  

 Contractació  Aixecar la suspensió i continuar el procés de licit ació de  
l’actuació núm. 2012/544 del PUOSC amb títol: condi cionament i 
millora dels camins i infraestructures de  serveis al sector de 
Pujou, 2ona fase  

 Contractació  Adjudicar a J. Gallart i C.Espuña els treballs rela tius a  
 redacció projecte d'urbanització dels trams del car rer  
 santa Sabina, compresos entre carrer Verge de Núria  i Pare  
 Xiberta, i fora del PA 17.02.  

 Contractació  Aprovar  el conveni subscrit en data 26 de juny de 2013  
 entre aquest Ajuntament, l’empresa Rubau-Tarrés, SA U i   
 Endesa Distribución Elèctrica,SLU per al desviament  i  
 reposició de les línies de MT i BT afectades per le s obres  
 de la Plaça Mercat.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Societat catalana de petro lis SA  
 el subministrament gasoil per a calefacció amb dest í a les  
 escoles: Malagrida i CEIP Morrot.  



 Contractació  Contractar amb l’empresa Gironina de carburants i  
 combustibles SL el subministrament de combustible d els  
 vehicles de la Brigada Municipal durant el mes de m aig de  
 2013.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Comercial Elèctrica Fornel ls SAU  
 el subministrament de divers material elèctric  amb  destí  
 a la Brigada Municipal per a tasques de reparació i   
 manteniment de l'enllumenat públic, vies públiques i  
 diversos edificis municipals.  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'autoprotecció del castell de focs de  
 Festes del Tura 2013  


