
 Data  27/03/2014  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Joventut /  Vista la convocatòria del Ministerio de Educación, Cultura  
 y Deporte dels Premios Nacionales del Deporte  
 corresponents a l’any 2013, per distingir a esporti stes,  
 associacions, entitats i persones que hagin destaca t per  
 l’impuls o promoció de l’educació física i l’esport ,  
 proposar al grup de show gran del Club Patinatge Ar tístic  
 Olot per la Copa Barón de Güell dels Premios Nacion ales  

 Llocs públics  Denegar el traspàs de la parada de mercat setmanal número  
 MS0030 de 6 metres, destinada a la venda de bolsos i  
 marroquineria, per manca de documentació.  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació de 2 a 3 metres de la parada MS 0071 de  
 6 de llargada al mercat setmanal del dilluns a la c iutat  
 d’Olot, destinada a la venda de roba. La denegació de  
 l’ampliació ve condicionada per la manca d’espai a causa  
 de les obres de la Plaça mercat.  

 Llocs públics  Denegar  el canvi de lloc amb ampliació de 2 metres  de la  
 parada MS0068 de 6 d’allargada al mercat setmanal d el  
 dilluns a la ciutat d’Olot, destinada a la venda  
 d’equipament a la persona. La denegació de l’amplia ció ve  
 condicionada per la manca d’espai a causa de les ob res de  
 la Plaça mercat.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

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

 Intervenció  Aprovar la certificació n.2 de l’UTE Sector Pujou  
 corresponent al condicionament i millora de camins i  
 infraestructures de serveis al sector de Pujou fase  II  

 Ingressos  Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a in gressar  
 pel subministrament d’aigua potable 4rt trimestre 2 013  

 Ingressos  Aprovar l'Annex-1/2014 de l'Impost de vehicles de t racció  
 mecànica exercici 2014  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes  
 addicionals de la taxa per prestació del servei de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus exe rcicis  
 2012 i 2013 

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 4t.  
 trimestre de l’Impost sobre activitats econòmiques  
 exercici 2013 i altres exercicis  

 Ingressos  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, programa "Lluitem contra l'exclusió des de la  
 participació social", presentar a l’esmentada convo catòria  
 una sol·licitud  

 Contractació  Formular els aclariments efectuats als plecs de clà usules  
 administratives i tècniques i convocatòria licitaci ó per a  
 l'adjudicació del contracte de concessió d'obra púb lica  
 per a la construcció i servei de manteniment integr al de  
 les instal·lacions xarxa calor amb l'ús d'energies  
 renovables i de subministrament d'energia  

 Contractació  Donar compte de l’informe tècnic del director de l’ Àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública de data 10 de març  de  
 2014 en relació a l’estat d’execució  i propostes  
 d’inclusió d’obres en el programa  d’inversions del  servei  
 de l’Aigua 2009-2029, executat per Sorea, SA  i liq uidació   
 de l’any 5 

 Contractació  Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 de da ta 28  
 de febrer de 2014 de les obres de condicionament i millora  
 dels camins i infraestructures de serveis al sector  de  
 Pujou. Fase II, incloses en el Pla Únic d’Obres i S erveis  



 de Catalunya 2012/544  

 Contractació  Prorrogar  pel termini d’un any amb efectes del dia  1 de  
 març de 2014 el contracte de prestació dels serveis   
 d’assessorament i gestió administrativa laboral de  
 l’Ajuntament d’Olot i els seus Organismes Autònoms,   
 adjudicat a l’empresa Gestoria Castells SLP  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Prevemont Sociedad de prev ención  
 SL el servei de prevenció de riscos laborals i vigi lància  
 de la salut del personal de l'Ajuntament d'Olot per  un   
 termini des de l'1 de gener al 31 de desembre de 20 14  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Prevemont Sociedad de pre vención  
 SL els serveis de prevenció de riscos laborals i  
 vigilància de la salut del personals dels Organisme s  
 Autònoms per un termini des del dia 1 de gener al 3 1 de desembre  
 de 2014  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Terundar SL  els treballs  de  
 subministrament i col·locació d'un col·lector 108 I NOX   
 AISI 304 de la caldera de calefacció de l'Escola Ll ar  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Terundar SL els treballs de  
 substitució de la  xemeneia  de sortida  de fums  d e la  
 Biblioteca Marià Vayreda  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Terundar SL els treballs en  
 relació al sistema de climatització de la Bibliotec a Marià  
 Vayreda  

 Contractació  Contractar amb  l’arquitecte D. Mallarach Macias la   
 redacció dels treballs de planimetria relatius a l' edifici  
  de l'Hospital Sant Jaume d'Olot, consistents en:  
 -redacció de la planimetria de l’estat actual de l’ edifici  
 -definició dels usos urbanístics possibles de l’edi ficació 
 -concreció de la titularitat de les instal·lacions  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Puig Alder SL les obres del p rojecte  
 de vestidors de l’Estadi Municipal. Fase 1.1.; actu ació  
 núm. 2012/545 del Pla Únic d’Obres i Serveis de Cat alunya.  
 Programa de Cooperació Municipal de la Diputació de  Girona  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Ascensors Serra SA el servei de  
 manteniment dels ascensors instal·lats als edificis   
 municipals  

 Compres  Adquirir de la casa Publibars-System SC un vehicle d´ocasió  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Señales Girod SL el  
 subministrament i instal·lació de cartells als acce ssos  
 de la Ciutat   

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigad a  
 Municipal d'un estudiant de 1r. Curs auxiliar de  
 fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniqu es  
 (FM2E) del Departament d’Ensenyament de la Generali tat de  
 Catalunya, Pla de transició al treball de la Garrot xa,  
 durant el període comprès entre el 28/03/2014 i el 15/04/2014 

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’arranjament i mil lora  
 del camí de Can Mali  promogut pel Consell Comarcal  de La  
 Garrotxa.  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de millora d’accessibilitat a t rams de  
 vorera, any 2014 redactat pel director de l’àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública  

 Llicència  Concedir llicència per a modificació d'obertura de façana  
 de local en planta baixa, situat al passeig d'en Bl ay, 53,  


