
 Data  13/03/2014  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Benestar Social  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot, el Co nsorci  
 d’Acció Social de la Garrotxa i l’Associació Esplai s de la  
 Garrotxa pel grup d’esplai diari Garbuix.  

 Arxiu  Conveni de col·laboració amb l'empresa Simon Holdin g SL  
 per al patrocini del servei d'imatges de l'Arxiu Co marcal  
 de la Garrotxa  

 Llocs públics  Acceptar el canvi de nom de la parada MS0007 de 10 metres  
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot,  
 destinada a la venda de roba d’esport  

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

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

 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.  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural R ialles  
 Olot  

 Intervenció  Procedir a una bestreta a la Taula de la Mostra de  
 Pessebres en concepte d’avançament del conveni ator gat,  
 destinat a l’activitat de la Mostra de Pessebres 20 14  

 Contractació  Aprovar la despesa corresponent  a les quotes  
 urbanístiques per l'execució de les obres del Pla P arcial  
 Pla de Dalt -Rebaixinc, corresponents a les obres  
 executades durant l'exercici 2013 a favor de la Jun ta de  
 Compensació Pla Parcial Pla de Dalt  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Banyoles Courrier SL el se rvei de  
 missatgeria de les diferents dependències municipal s, amb  
 efectes de l’1 de gener  i fins el 31 de desembre d e 2014  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Claranet SA els serveis d e  
 connexió a "internet-dades" de l'Ajuntament d'Olot  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Edicions El Bassegoda SL l a  
 inserció d’un espai informatiu setmanal de 12 mòdul s en la  
 revista La Comarca d’Olot  

 Contractació  Contractar amb Ràdio Olot SA el servei de divulgaci ó,  
 producció i difusió material radiofònic de l'Ajunta ment  
 d'Olot per un termini des de l'1 de gener al 31 de  
 desembre de 2014  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Gas Natural Servicios SDG SA el  
 subministrament de gas als edificis municipals que es  
 relacionen en el plec de clàusules  

 Contractació  Contractar, mitjançant procediment obert, l’adjudic ació  
 dels serveis de producció i difusió de material  
 audiovisual de l'Ajuntament d'Olot.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Simon Lighting SA el  
 subministrament de divers material elèctric amb des tí a  
 treballs de manteniment d'enllumenat de la via públ ica  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Comercial Elèctrica Fornel ls SAU  
 el subministrament de fluorescents amb destí a l’ed ifici  
 de l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-2 2, seu  
 de l’IME- EIO i Escola d’Expressió  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental per a una indústr ia de  
 fabricació de productes de matèries plàstiques  
 termostables a l'avinguda Antoni Gaudí, 10  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 18  de  
 febrer i 3 de març de 2014, relatius a obertures, c anvis  
 no substancials, canvis de titularitat i baixes  


