
 Data Acord: 08/05/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Festes Aprovar les bases per a l’adjudicació de les barraques i de  
 la neteja de gots, per a les Festes del Tura de l’any 2014. 

 Promoció  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot 
 i el Patronat de Turisme Costa Brava, S.A., per a la  

 promoció de la Fira Orígens i la Campanya Olotx2. 

 Promoció  Autoritzar l’obertura permesa, segons l’Ordre EMO/36/2014,  
 dels establiments comercials els següents dos dies  

 addicionals: 

 Dimarts dia 9 de setembre del 2014. 

 Diumenge dia 28 de desembre del 2014. 

 Promoció  Donar compte que mitjançant Decret d’Alcaldia dictat en data  
 6 de maig de 2014, es va acordar que l’Ajuntament d’Olot  

 sol·licitava a Dipsalut, dins el programa Salut i Crisi, una  

 subvenció amb destinació a l’atenció a les persones en  

 situació de pobresa a La Garrotxa. 

 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.3 de l’UTE Sector Pujou  
 corresponent a les obres de condicionament i millora de  

 camins i infraestructures de serveis al sector Pujou fase II 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Natació Olot 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Horseball la Garrotxa 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club de futbol Sant Roc 

 Intervenció Aprovar una relació de devolució de fiances 

 Contractació Contractar amb l’empresa Terundar SL els treballs relatius al 
 subministrament i col·locació a l'Escola Llar de material  

 amb destí al sistema de climatització 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Rifer SL els treballs de reparació  
 del rellotge del campanar de Sant Esteve 

 Contractació Contractar amb  l’empresa F. Ventolà Grabolosa  el servei de  
 manteniment, recàrrega i retimbrat dels extintors dels  

 diversos edificis municipals 

 Contractació Contractar amb l’empresa Sistemes CAD Girona SLU els serveis  
 d'actualització de les aplicacions "Autocad"  per a l’any 2014 

 Contractació Contractar amb l’empresa Aplicacions Multimèdia Interactives  
 SL el subministrament i la instal·lació del sistema  

 "puntxarxa" als ordinadors d’accés  públic de la  Biblioteca  

 Marià Vayreda per accés a internet 

 Contractació Contractar amb Pareja & Associats els serveis jurídics  
 relatius a la direcció lletrada de la segona instància,  

 ('oposició del recurs d'apel·lació interposat per la part  

 contrària); del recurs contenciós administratiu núm. 588/2010 

 interposat  contra l'aprovació definitiva del projecte de l'arxiu  
 comarcal de la Garrotxa 

 Contractació Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i  
 convocatòria de licitació per a l'adjudicació de la concessió 

 d'un quiosc al passeig de Blay 

 Contractació Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i  
 convocatòria licitació per adjudicar el subministrament de  

 material d'il·luminació per a la millora energètica de  

 l'enllumenat públic municipal 



 Contractació Contractar amb l’empresa Pujol Peracaula SC els treballs de  
 restauració i manteniment de l'església dels Desemparats 

 Contractació Contractar amb l’empresa F.J.Montenegro Galindo el  
 subministrament de 8 PC's amb destí a la renovació del parc  

 informàtic de les diverses dependències municipals 

 Contractació Contractar amb l’empresa Ferreteria Industrial Olotense SA el 
 subministrament de 4 pantalles de televisió amb destí a les  

 instal·lacions esportives per tal de posar en marxa el  

 programa de multimèdia 

 Protecció Civil Aprovar el Pla d’autoprotecció del concert Cantània 

 Urbanisme Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació per a  
 l’execució pel sistema de cooperació del polígon d’actuació  

 PA 01.19 Plaça Campdenmàs, redactat per PAU-CD, SLP en data  

 gener de 2014. 

 Llicència d'obres Anul·lar la condició particular número 7 de la llicència  
 d’obres concedida per acord de la Junta de Govern Local el  

 dia 17 d’octubre de 2013, per a la reforma interior de local  

 comercial amb altell, situat al carrer Serra Ginesta, 24. 

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació d’obertura d’una activitat de  
 centre docent a l’av. Morrot núm. 25 d’Olot. 

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació d’obertura d’un establiment  
 comercial, tipus basar, als baixos del c/Serra i Ginesta núm. 

 24 d’Olot. 

 Medi Ambient /  Desestimar el recurs de reposició presentat contra la  
 llicència ambiental atorgada per obrir al c/Ignasi Buxó Gou  

 núm. 11 d’Olot una unitat de venda al detall de carburants  

 per a motors de combustió interna 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 31 de març  
 de 2014 i  24 d’abril de 2014, relatius a obertures, canvis  

 de titularitat i baixes d’activitats; llicències gossos  

 potencialment perillosos i autoconsums 

 Contractació Convalidar el Decret de l’Alcaldia de data 30 d’abril de 2014 
 de rectificació de la clàusula 12.2.1 del plec de clàusules  

 administratives particulars que regeix  la licitació per  

 adjudicar el subministrament i manteniment de l’equipament de 

 telefonia  i del servei de telecomunicacions de l’Ajuntament 

 d’Olot, en el sentit que la classificació requerida és: grup 

 V, subgrup 4, categoria A 


