
 Data  03/10/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Promoció  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona per  
 promocionar la Fira Orígens 2013  

 Promoció  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent  
 d’Olot i l’Assemblea Nacional Catalana de la Garrot xa per  
 a la realització del mercat de producte 100% català  en el  
 marc de l’acte 4 barres i 1 estrella.  

 Promoció  Deixar sense efecte l’acord núm. 4.11 de la Junta d e  
 Govern Local núm. 23 de 20 de juny de 2013 i establ ir com  
 a data de celebració del Mercat Extraordinari de la  Fira  
 de Sant Lluc, el 18 d’octubre  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Vistos els informes tècnics aprovar una relació de fiances  
 i avals per tal de poder procedir a la seva devoluc ió de  
 la partida no pressupostària que correspongui  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, les obres dels projectes d'adequació de   
 seguretat contra incendis i d’actuació d'accessibil itat de  
 l'edifici de Can Monsà  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules administratives particu lars  
 per a la concessió de l'autorització per a la utili tzació  
 del Pavelló firal per a la nit de Cap d'any  

 Contractació  Rectificar l’acord de la Junta de Govern de data 5 de  
 setembre de 2013 d’adjudicació a l’empresa Aqualogy  Medio  
 Ambiente,SA les obres de condicionament i millora d e  
 camins i insfraestructures de serveis al sector de Pujou  
 2ona fase, actuació núm. 2012/544 del PUOSC, en sen tit   
 que el punt primer de l’acord ha de dir: Excloure d el  
 procediment a l’empresa  "Assa Hidràulica,SL" d’aco rd amb  
 els antecedents descrits  

 Contractació  Aprovar el conveni amb la Fundació Joan Agustí Reix ach per  
 tal d’ampliar la capacitat del camp de futbol del M orrot,  
 millorant les instal·lacions existents i construint  un  
 segon camp de futbol que permeti la pràctica del fu tbol al  
 màxim nombre d’infants i joves possible.  

 Personal  Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmic a d'un  
 alumne de l’IES La Garrotxa, facilitant la realitza ció de  
 les activitats d’aplicació pràctica del Projecte Cl au a  
 l’àrea de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Ol ot.  

 Patrimoni  Adscriure a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Ol ot la  
 plaça de braus per tal que la gestioni com a equipa ment  
 cultural.  

 Urbanisme  Aprovar  la memòria valorada d’actuació d’accessibi litat a  
 l’edifici de Can Monsà redactada pels serveis tècni cs  
 municipals en data juliol de 2013.  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local per a t aller  
 al carrer Bernat Vilar, 8  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'adequació d e nau  
 industrial situada al carrer França, 86  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació i reforma d'edif ici  
 d'ús comercial situat a l'avinguda Països Catalans,  1  

 Medi Ambient /  Aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible d el  
 municipi d’Olot (PAES)  


