
 Data Acord: 24/04/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Alcaldia Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions  
 Públiques acollir-se a l’excepcionalitat prevista en la  

 disposició transitòria 10 de la Llei 27/2013, de 27 de  

 desembre, de racionalització i sostenibilitat de  

 l’administració local, pel que fa a retribucions dels càrrecs 

 electes de l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

 en relació a la disposició addicional 90 de la Llei 22/2013, 

 de 23 de desembre. 

 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 devolució de la  

 partida no pressupostària que correspongui. 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic als Esplais de la Garrotxa 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre Excursionista Olot 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Agrupament Escolta i guia  
 Nostra Dona del Tura 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Agrupament Escolta i guia  
 Nostra Dona del Tura 

 Intervenció Concedir un ajut  econòmic al Centre d'Iniciatives Turístiques 

 Contractació Convalidar  el Decret de l’Alcaldia de data 28 de març de  
 2013 de contractació amb l’empresa Construccions J.Pallàs SL  

 de les obres d’actuació mínima de seguretat  en l’edifici  

 plurifamiliar situat a l’avinguda Alba Rosa núm. 13 cantonada 

 carrer Hipòlito Làzaro 

 Contractació Convalidar  el Decret de l’Alcaldia de 31 de març de  
 contractació amb M. A. Luque Fernández de l’execució de                                                                                                                                                                                 

 obres d’actuació mínima de seguretat en l’immoble situat al  

 carrer Enric Quintana cantonada Avinguda Antoni Gaudí. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Arico Forest SL els serveis de poda  
 d'arbrat de la zona dels prats de "La Mandra" i posterior  

 gestió de la biomassa generada d’acord amb el seu pressupost  

 núm. 711 i l’informe de SIGMA que figuren com annex a  

 l’expedient. 

 Contractació Contractar  amb Instituto de Gestión sanitaria SA -  
 Instal·lacions GES - UTE Neteja Olot, els treballs  

 extraordinaris del servei de neteja dels edificis i  

 equipaments municipals 

 Contractació Contractar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de  
 gener de 2014,  amb l’empresa FV Seguretat  pel servei de  

 manteniment de les instal·lacions d’alarma (robatori i  

 incendis) dels edificis municipals 

 Contractació Aprovar les actes de preus contradictoris de les obres de  
 reforma del Casal de la Gent Gran d’Olot (primera fase)  del  

 dia 7 d’abril de 2014 

 Urbanisme Desestimar les al·legacions i aprovar definitivament el  
 projecte de construcció del nou edifici de la Plaça Mercat 

 Urbanisme Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de la  
 perllongació del carrer Volcà Artigues Roges, redactat per  

 Batet Pons Batet arquitectes associats, SLP. 

 Urbanisme Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació per  
 compensació bàsica del Polígon d’Actuació Volcà Pedraguda  

 P.A. 09.04, redactat pels serveis tècnics municipals en data  

 novembre de 2013. 



 Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació del Mas Can Maia 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a reparació estructural d'edifici  
 d'habitatge situat a l'avinguda Sant Jordi, 4 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a modificació de projecte d'obres de  
 rehabilitació d'edifici plurifamiliar de 3 habitatges amb  

 soterrani de traster, local comercial i 2 oficines(1a fase  

 de l'obra) situada al carrer Sant Rafel, 7 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a 2a fase d'obres de rehabilitació  
 d'edifici plurifamiliar de 3 habitatges amb traster, local  

 comercial i 2 oficines al carrer Sant Rafel, 7 

 Medi Ambient /  Donar compte de l’obertura d’una activitat de fabricació i  
 muntatge de peces i conjunts metàl·lics per a la indústria  

 ramadera al c/França 122 d’Olot. 

 Contractació Urgència. Contractar amb l’empresa  Terundar SL els treballs  
 de canvi de col·lectors d'impulsió i retorn de la sala de  

 calderes de l'edifici Ajuntament 


