
 Data  23/01/2014  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Promoció  Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es  
 trobin situats en l’àrea d’influència del mercat, e ls dies  
 21 d’abril, 1 de maig i 9 de setembre de setembre d e 2014  
 amb motiu de la celebració de mercats de marxants.  
 Substituir el diumenge 12 d’octubre de 2014 d’obert ura  
 permesa, segons l’Ordre EMO/377/2012, de 16 de nove mbre,  
 per la qual s’estableix el calendari d’obertura del s  
 establiments comercials en diumenge i dies festius per als  
 anys 2013, 2014 i 2015, pel diumenge 19 d’octubre, en  
 motiu de l’organització de la Fira de Sant Lluc al centre  
 de la ciutat.  

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

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultura Po pular  
 El Til·ler  

 Intervenció  Procedir a una bestreta a l’ Associació Cultura Pop ular El  
 Til.ler en concepte d’avançament del conveni atorga t  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la factura núm. 227-201 3 de  
 Josep Vilanova SA  corresponent a les obres de repa ració  
 del col·lector del carrer Verge de Fàtima al Banc d e  
 Bilbao Vizcaya Argentaria  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la minuta núm.201311/20 1316 de  
 J.Vayreda CasadevallL corresponent als honoraris de ls  
 estudis previs per la posterior redacció d'un proje cte del  
 camp de futbol i urbanització colindant per la Unió   
 Esportiva Olot a la Caja de Arquitectos  

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

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL el servei  de  
 manteniment de manteniment de llicències "McAfee Ac tive  
 virus defense amb E-PO"   

 Contractació  Contractar amb l’empresa Dragclic SL el servei per a l'ús  
 i manteniment del programa informàtic de  gestió po licia  

 Contractació  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de  
 gener de 2014 i augmentar en un 0,3% del preu de  
 l’arrendament d’una superfície a la zona del Carme  amb  
 destí a aparcament de vehicles 
 
Contractació  Actualitzar el conveni subscrit per a la utilitzaci ó de  
 l’auditori/sala d’actes del Casal Marià i d’acord a mb el  
 que s’estableix en la clàusula cinquena del conveni .  

 Contractació  Augmentar en un 0,3% i amb efectes del dia 1 de gen er de  
 2014, el preu del lloguer per a l’ocupació d’un cam í  
 d’accés per a vianants a Sant Francesc  

 Contractació  Augmentar en un 0,3% i amb efectes del dia 1 de gen er de  
 2014 el preu de l’autorització per a la instal·laci ó d’una  
 antena repetidor de comunicacions radiofòniques de la   
 Policia Municipal  

 Contractació  Augmentar en un 0,3% i amb efectes del dia 1 de gen er de  
 2014 el preu de la cessió d’un terreny de 172,80 m2  situat  
 a la zona de Masbernat  

 Contractació  Actualització del preu del lloguer, per a l’exercic i 2014,  
 dels horts familiars de la finca situada a la zona de Mas  
 Bernat  



 Contractació  Augmentar en un 0,3%, i amb efectes del dia 1 de ge ner de  
 2014,  el preu de l’arrendament del local situat a  
 l’Avinguda Sant Joan de les Abadesses, 20-22, desti nat a  
 Escola d’Expressió  

 Contractació  Augmentar en un 0,3%  i amb efectes del dia 1 de ge ner de  
 2014, el preu de arrendament local de l'avinguda Sa nt Joan  
 de les Abadesses, 20-22 seu de l'IME i el PTT  

 Contractació  Sol·licitar l’avançament l’anualitat de l’actuació  
 renovació de serveis i paviments de voreres  al sec tor de  
 les Planotes,  per a l’any 2015, d’acord amb el que   
 s’estableix en la clàusula 16 de les bases regulado res  
 d’execució del PUOSC 2013-2016  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Construccions Meroca SL e ls  
 treballs d'arranjament de la xarxa de clavegueram d el  
 carrer Josep Ayats cantonada avinguda Reis Catòlics  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Terundar SL el servei de  
 manteniment dels sistemes de calefacció i climatitz ació de  
 l’edifici Ajuntament i Policia Municipal per un ter mini  
 fins a la formalització del nou contracte.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ascensores Serra SA el ser vei de  
 manteniment dels ascensors instal·lats als edificis   
 municipals  fins a la formalització del contracte a   
 l’empresa adjudicatària de la nova licitació.  

 Personal  Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmic a d'un  
 alumne de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, facilitan t la  
 realització de les activitats d’aplicació pràctica del  
 Projecte Clau, des del 24 de gener de 2014 fins el 18 de  
 juny de 2014  

 Urbanisme  Ratificar l’acord adoptat per Decret d’Alcaldia de data 19  
 de desembre de 2013, pel qual es va sol·licitar al  
 Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputaci ó de  
 Girona, una subvenció exclosa de concurrència públi ca per  
 a finançar part del projecte de vestidors per a l’e stadi  
 municipal d’Olot  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació de garatge en ed ifici  
 d'habitatge situat al carrer Geranis, 63  

 Llicència  Concedir llicència per a reforç de sostre d'oficina   
 bancària situada al carrer Mulleras, 19  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres d'ade quació  
 i ampliació de local comercial situat al camí de la   
 Teuleria, 7, B  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació d'obertura d’una act ivitat  
 de taller de restauració d’objectes i articles de f usta al  
 passatge Honorat Vilamanyà, 6 d’Olot.  

 Promoció  Assumptes urgents. Transferir a favor del Consell C omarcal  
 de la Garrotxa la recaptació del fons per al foment  del  
 turisme que ha estat liquidat a favor de l'Ajuntame nt  
 d'Olot, per destinar-lo al projecte Itinerànnia.  


