
 Data Acord: 29/05/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Promoció  Aprovar el pla d’activitats del Montsacopa 

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

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

 Ingressos Ratificar els termes del conveni firmat amb l’empresa Gas  
 Natural distribución SDG SA el 27 de maig de 1999, en relació 

 a diverses qüestions de tipus fiscal, de garanties i de  

 gestió econòmica en general, entre les esmentades empreses i  

 els Serveis Econòmics d’aquesta Corporació, pel que fa a  

 l’exercici 2014. 

 Ingressos Aprovar el  padró d’ocupacions diverses permanents (taules i  
 cadires) exercici 2014 

 Contractació Prorrogar amb efectes del dia 29 de juny de 2014 i fins a la  
 formalització del contracte de la licitació convocada per la  

 Junta de Govern Local del dia 8 de maig de 2014 per adjudicar 

 la concessió administrativa per a l’explotació del quiosc  

 situat en una porció del domini públic del Passeig de Blay. 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Infoself Sistemes SL el servei de  
 manteniment del "WhatchGuard XTM 535" per les tasques de  

 seguretat perimetral, antivirus, antispam i control de  

 pàgines web; per un termini de 3 anys 

 Contractació Contractar amb l’empresa Soy & Soy Pintats i Lacats SL els  
 treballs de pintura dels espais destinats a l'ampliació del  

 Casal de la Gent Gran d'Olot 

 Contractació Aprovació plec de clàusules administratives per adjudicar,  
 mitjançant procediment negociat sense publicitat, les  

 concessions d'ús dels llocs de venda lot 16 (Local 1) i  

 partió número 5 del lot 22 (magatzem) del nou mercat  

 municipal d'Olot 

 Contractació Concedir llicència per a adequació de local per a oficines,  
 situat al carrer Pere Llosas, 1 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació d'edifici plurifamiliar 
 1a fase, reforma integral de coberta, situat al carrer Alt de 

 la Maduixa, 9 

 Medi Ambient /  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona i aprovar  
 l’avantprojecte d’una xarxa de calor amb l’ús d’energies  

 renovables per a l’illa energètica d’Olot redactat el mes de  

 Maig 2014. 

 Medi Ambient /  Urgència. Sol·licitar una subvenció a l’ACA (Departament de  
 Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya),  

 per a les actuacions de conservació i manteniment de la llera 

 pública al riu Riudaura, al seu pas per Olot 


