
 Data  10/10/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 d’Aglomerats Girona SA  
 corresponent a les obres de conservació paviment vi es  
 públiques  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a activitats culturals  
 relacionades amb la cultura popular i tradicional -  
 restauració i conservació gegants d'Olot  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, amb destinació a subvenció cultura popul ar 2013  
  -Festes del Tura de la ciutat d'Olot  

 Contractació  Modificar el contracte de conservació de paviments de  
 calçada de les vies públiques 2013 adjudicat per la  Junta de  
 Govern Local en data 19 de setembre de 2013 a l’emp resa  
 Aglomerats Girona SA en el sentit d’incloure les ob res del  
 projecte complementari de conservació de paviment a  les  
 vies públiques 2013 aprovat per la Junta de Govern Local  
 en sessió celebrada el dia 19 de setembre de 2013.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Josep Vilanova SA les obr es  
 d'arranjament de l'esplanada del Recinte Firal,  
 consistents en l'aportació, estesa i compactació de   
 graveta 3-10 d'acord amb l’informe emès per l’àrea  
 d’infraestructura i obra pública en data 2/10/2013 .  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Aglomerats Girona SA  les obres  
 de millora del clavegueram del carrer Valls Nous,  
 consistents en la construcció d’un nou col·lector g eneral.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Accés Vertical SL els tre balls  
 d'instal·lació d'una línia de vida al CEIP Malagrid a 

 Contractació  Aprovar la despesa corresponents a les quotes  
 urbanístiques per l'execució de les obres del Pla P arcial  
 Pla de Dalt -Rebaixinc, corresponents als mesos d'a bril a  
 desembre de 2013 

 Contractació  Encarregar a Gestora Urbanistica Olotina, SA que a través  
 del personal tècnic que disposa presti a l’Ajuntame nt el  
 servei d’arquitecte tècnic que comprèn entre d’altr es les  
 funcions que es contenen en l’informe de l’arquitec te  
 municipal de 9 d’octubre de 2013 i que s’adjunta a aquesta  
 resolució.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Hormigones Pirenaicos SA e l  
 subministrament de divers  material amb destí  
 a  treballs de manteniment de la via pública i  
 conservació d'edificis municipals.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Lafcarr Project & Design S L el  
 subministrament de material de telecomunicacions am b destí  
 a la Policia Municipal  

 Personal  Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmic a d'un  
 alumne de 4rt d’ESO de l’escola Cor de Maria d’Olot ,  
 facilitant la realització de les activitats d’aplic ació  
 pràctica del Projecte Clau, a la Brigada Municipal de  
 l’Ajuntament d’Olot.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament la modificació del Projecte  
 d’urbanització de la Plaça de l'illa del Teatre red actat  
 per Land, Urbanisme i Projectes, SLP.  

 Llicència  Concedir llicència per a adaptació de local per can vi d'ús  
 a centre mèdic polivalent al carrer Serra i Ginesta , 13  



 Medi Ambient /  Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre   
 Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot per l’execució de pr ogrames  
 de Salut Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut  que  
 incorpora el Pla d’actuació anual de l’any 2013 i q ue  
 estipula l’aportació de Dipsalut per l’execució de  
 Programes de Protecció de la Salut  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 27  i 30  
 de setembre, referents a obertura d’activitats innò cues,  
 canvis de titularitat i  baixes  


