
 Data  21/11/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase  ADO)  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase s DO i O)  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions derivades de la revisió de  SIGMA  
 de la taxa per prestació del servei de recollida i  
 tractament d'escombraries i residus dels exercicis 2010,  
 2011, 2012 i 2013, i notificar-les als titulars afe ctats  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Afecció de béns per deutes pendents d'IBI  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als  
 administradors de societats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als cotitu lars de  
 societats o comunitats de béns  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als  
 administradors de societats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als  
 administradors de societats  

 Recaptació  Derivació de responsabilitat subsidiària als  
 administradors de societats  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa The City Olot SL l’autoritzac ió per  
 a la utilització de les instal·lacions del Pavelló Firal  
 d’Olot per la Nit de Cap d’Any 2013  

 Contractació  Adjudicar  a l’empresa Rubau Tarrés SAU  les obres  
 d’adequació de seguretat contra incendis i actuació   
 d’accessibilitat de l’edifici de Can Monsà, situat al  
 carrer Fontanella núm. 1-3  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Perfil Consultoria de RRHH  SL  
 els serveis de consultoria consistents en l'avaluac ió  
 competencial  per la creació dels equips de treball   per a  
 la creació del futur ens de promoció econòmica d’ac ord  
 amb el seu pressupost que figura com annex a l’expe dient.  

 Contractació  Resoldre el contracte adjudicat per la Junta de Gov ern  
 Local del dia 10 de desembre de 2008 a E. Callís Fr eixas i  
 G. Moliner Milhau per la redacció del pla director de  
 recorreguts per a bicicletes  de la Ciutat d’Olot  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules administratives particu lars i  
 tècniques per adjudicar, mitjançant procediment  
 harmonitzat, el subministrament de gas als edificis   
 municipals; i convocatòria de licitació  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules per adjudicar, mitjança nt  
 procediment obert, la concessió administrativa d'ús   
 privatiu de la via pública amb instal·lació desmunt able  
 amb destinació a restaurant a la plaça Major  

 Contractació  Transferir a l’empresa Rubau Tarrés SAU a compte de   
 l’aportació en diner de les administracions públiqu es que  
 s’estableix en la clàusula 4.2 del plec de clàusule s  
 econòmiques que regeix  la concessió d'obra pública  per a  
 la redacció de projecte, enderroc, construcció i  
 explotació del nou edifici del mercat municipal d'O lot  



 Contractació  Contractar amb M. A. Luque Fernández els treballs  
 de manteniment via pública al carrer Valls Nous,  
 consistents en la reparació de la vorada i del pavi ment de  
 lloses de la vorera  est; així com treballs de mill ora de  
 la  vorera nord-oest i la cruïlla amb el carrer  
 Clivillers i Alt del Tura.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Projectes Arquitectura i  
 Urbanisme Canosa-Diez SL els treballs de redacció d el  
 projecte de reparcel·lació del sector PAU 01.09, Po lígon  
 d'Actuació Urbanística "Plaça Campdenmàs" d’acord a mb el  
 seu pressupost que figura com annex a l’expedient.  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de reforma del Casal de Gent Gr an  
 d'Olot (primera fase), carrer Bisbe Lorenzana, 2 re dactat  
 per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitàri a del  
 Departament de Benestar Social i Família de la Gene ralitat  
 de Catalunya.  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres de  
 construcció d'edifici plurifamiliar de 3 habitatges  segons  
 modificació de projecte  

 Medi Ambient /  Concessió llicència ambiental per obrir una indústr ia  
 química de preparació d'especialitats farmacèutique s i  
 veterinàries al carrer França 88-90  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 28   
 d'octubre i 5 de novembre de 2013 referents a obert ura  
 d'activitats innòcues, canvis de titularitat, baixe s i  
 expedients sancionadors.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb J. Corbaton Llagostera els   
 treballs de sonorització de la plaça Catalunya d'aq uest  
 Ciutat amb motiu de les Festes de Nadal, consistent s en el  
 subministrament i instal·lació de material  de so s egons  
 es detalla  en el pressupost  que figura com annex a  
 l’expedient.  

 Urbanisme  Urgència. Aprovar inicialment el projecte de vestid ors per  
 a l’estadi municipal d’Olot redactat per Vayreda  

 Contractació  Urgència. Renunciar a l’actuació núm. 2012/545 del PUOSC  
 titulada "edifici de serveis al camp de futbol de M orrot"  
 inclosa en el Programa de  Cooperació Municipal de la  
 Diputació de Girona i sol·licitar la inclusió de la  nova  
 actuació que es proposa titulada "obres del project e de  
 vestidors de l’Estadi Municipal. Fase 1.1"  


