
 Data  20/03/2014  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Benestar Social  Aprovar l’annex al conveni tipus de col·laboració  
 interinstitucional entre la Diputació de Girona i  
 l’Ajuntament d’Olot per al desenvolupament del prog rama de  
 teleassistència (CN/1757), per a l’any 2014.  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions del Consell Ca talà de  
 l'Esport, concessió de subvencions als ajuntaments o  
 entitats municipals descentralitzades per a actuaci ons  
 urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat  o la  
 funcionalitat dels equipaments esportius existents,   
 presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: c anvi  
 ubicació subquadre sala filtres piscina municipal.  

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

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

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’AMIPA Escola Joan XXI II  

 Ingressos  Aprovar les bases a regir per a la sol·licitud de r educció  
 de la taxa de prestació de servei de recollida i  
 tractament d’escombraries domiciliàries i taxa de s erveis  
 de clavegueram a regir per aquest exercici 2014 (ma jors de  
 60 anys)  

 Ingressos  Aprovar les bases a regir per a la sol·licitud de r educció  
 de la taxa municipal de recollida d’escombraries  
 domiciliàries per les vivendes ubicades en sòl rúst ic a  
 regir per aquest exercici 2014  

 Ingressos  Donar compte de la Sentència desestimatoria núm. 33 /14,  
 dictada el dia 30 de gener de 2014 per la Magistrad a jutge  
 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Giron a,  
 referent al procediment abreujat 60/2013 referent a   
 l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de  
 naturalesa urbana  

 Contractació  Aprovar la despesa d’honoraris d’una Registradora d e la 
 Propietat d’Olot corresponents a la tramitació del s expedients  
 de plusvàlua de l'exercici 2013  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Vidres Empordà SL, els tr eballs  
 de realització d'un tancament de vidre al Departame nt  
 d'Urbana d'aquest Ajuntament, d’acord amb la memòri a  
 valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals  

 Contractació  Requerir  l’empresa Gumin SL per tal que d’acord am b el  
 contracte signat, procedeixi a la liquidació del cà non  
 anual de l’aparcament subterrani de la plaça de  
 l’Hospital, corresponent al termini des del 19 de m arç de  
 2014 a 18 de març de 2015  

 Contractació  Denegar en part la sol·licitud presentada  per Bar l'Aigat  
 SC en el sentit que l’Ajuntament no es farà càrrec de les  
 despeses de llum dels mesos d’octubre a abril, term ini  
 durant el qual l’activitat a què es refereix la con cessió  
 roman tancada.  

 Contractació  Aprovar el plec de clàusules administratives partic ulars i  
 convocatòria de licitació per adjudicar, mitjançant   
 procediment obert, les obres del projecte d'urbanit zació  
 del carrer Estadi  

 Contractació  Aprovar el plec de clàusules administratives partic ulars i  
 convocatòria de licitació per adjudicar, mitjançant   
 procediment obert, les obres de conservació de pavi ment de  
 calçada de les vies públiques 2014  

 Contractació  Regularitzar el preu de la concessió del servei de  
 transport públic urbà de la Ciutat d’Olot adjudicad a a  
 l’empresa  UTE TEISA-TPO SL  d’acord amb l’IPC de d esembre  



 de 2013 (03%) i d’acord amb els antecedents especif icats  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Comercial Elèctrica Fornel ls SAU  
 el subministrament de divers material  elèctric, am b destí  
 als treballs de manteniment de l'enllumenat públic de la  
 ciutat  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Simon Lighting SA el  
 subministrament de lluminàries  

 Urbanisme  Aprovar  la memòria valorada de consolidació de sos tre al  
 Mas El Molí de Can Climent redactada pels serveis t ècnics  
 municipals en data març de 2014.  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de millora energètica a l’enllu menat  
 públic, any 2014 redactat pel director de l’àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública  

 Urbanisme  Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut global  dins  
 el Fons de Cooperació econòmica i cultural 2014, am b el  
 benentès que el 85% es destinaran a l’execució dels   
 projectes:  
 - Conservació de paviment a les vies públiques: any  2014  
 - Millora d’accessibilitat a trams de vorera: any 2014 

 Urbanisme  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consel l  
 Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, per al  
 finançament i l’execució de les obres del projecte  
 d’arranjament i millora del camí de Can Mali tram e ntre  
 les Planotes i la Riera de Riudaura, incloses en el  PUOSC  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació d'estació  
 transformadora situada a l'avinguda Xile, 2  


