
 Data  27/02/2014  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

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

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

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 de l’UTE sector Pujou  
 corresponent a les obres de condicionament i millor a de  
 camins infraestructures de serveis al sector Pujou fase II  

 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.  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions del quart trimestre de l’e xercici  
 2013, corresponent a la taxa per ocupació del domin i  
 públic local per empreses explotadores de serveis  

 Contractació  Assumir el compromís d’executar de forma prèvia o  
 simultània a les obres d’edificació dels Vestidors de  
 l’estadi municipal fase 1.1   

 Contractació  Acceptar les ajudes incloses en el Programa de Coop eració  
 Municipal de la Diputació de Girona per finançar le s obres  
 del projecte de vestidors de l’Estadi Municipal. Fa se 1.1  
 i la normativa aprovada pel desenvolupament del Pla .  

 Contractació  Contractar amb  l’arquitecte A. Vergés Tejero  els  
 treballs de redacció de l'avantprojecte de construc ció de  
 la nova Oficina d'Informació Turística a Olot  d’ac ord amb  
 la seva factura núm. 14006 i l’informe favorable de   
 l’IMPC que figuren com annex a l’expedient.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Figueras Fills SL els treb alls de  
 redacció  de la documentació tècnica de diversos qu adres  
 d'enllumenat amb motiu de les Festes del Tura 2013 i d’altres 

 Contractació  Prorrogar  el termini d’execució de les obres de  
 condicionament i millora dels camins i infraestruct ures de  
 serveis al Sector de Pujou 2ona fase (actuació PUOS C  
 2012/544), en 6 setmanes a comptar des del dia 2 de  febrer  
 de 2014.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa ARQ Aplicacions i projecte s  
 d'arquitectura SL els treballs de redacció del proj ecte  
 estudi urbanístic de l'àrea afectada per la nova  t raça de  
 la variant d'Olot, carretera C-37 de Vic a Olot; d’ acord  
 amb el pressupost presentat en data 21 de gener de 2014 i  
 l’informe de l’arquitecte municipal -cap de planeja ment  
 urbà i barri vell- que figuren com annex a l’expedi ent.  

 Contractació  Aprovar les subscripcions corresponents a les diver ses  
 dependències municipals per a l’any 2014.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Agustí CM SL el subministr ament  
 de divers material per a treballs de manteniment de  la via  
 pública  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Benito Urban SLU divers m aterial  
 per a treballs de manteniment del mobiliari de la v ia  
 pública segons es detalla a la factura núm. 2010404 928  
 annexa a l'expedient.  

 Compres  Adquirir de  la casa New Project Networking SL 4 PC 's amb  
 destí: 2 espai Larai i 2 al local del carrer Proa, núm. 16  
 i 8 portàtils amb destí: 2 MIFAS, 6 Associació de V eïns  
 de  Sant Miquel  

 Compres  Adquirir de Serveis Informàtics Olot SL 6 portàtils   amb  
 destí a l'Associació de Veïns de Sant Roc  



 Contractació  Contractar amb l’empresa Albert Parcerisa Aran el  
 subministrament de 200 plaques "gual permanent"  

 Via Pública  Aprovar els criteris per a l’autorització de l’ocup ació de  
 la via pública durant el dia de Sant Jordi, per a l a  
 instal·lació de parades per a la venda de productes  típics  
 d’aquesta diada  

 Urbanisme  Aprovar  el projecte de conservació de paviment a l es vies  
 públiques,  any 2014, redactat pel director de l’àr ea  
 d’Infraestructura i Obra Pública  

 Urbanisme  Aprovar inicialment les memòries valorades d’actuac ions de  
 millora al Volcà del Montsacopa redactades pels ser veis  
 tècnics municipals en data febrer de 2014.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l a  
 perllongació del carrer Volcà Artigues Roges, redac tat per  
 Batet Pons Batet arquitectes associats, SLP  

 Llicència  Concedir llicència per a obres de rehabilitació, ad equació  
 i millores en un habitatge existent al Mas ca l'Ant on de  
 Batet de la Serra  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma de dos edificis  
 d'habitatge amb instal·lació d'un aparell elevador comú  
 situat al carrer Bardissa, 23  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 9 i 20 de  
 febrer de 2014, relatius a obertures, canvis no  
 substancials, canvis de titularitat, suspensions i baixes  
 d’activitats i a atorgament de llicències de gossos   
 potencialment perillosos  


