
 Data Acord: 05/06/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

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

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

 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 al Club Tenis Olot 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a la Unió Esportiva Olot 

 Intervenció Procedir a la bestreta a la Junta Veïnal de Batet de la Serra 
 en concepte d’avançament del conveni atorgat, destinat a  
 activitats diverses, aprovat per la Junta de Govern Local de  
 data 23/01/2014. 

 Intervenció Aprovar el compte de compensació del bar de la Piscina  
 municipal 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 amb destinació a la subvenció del Pla a l'Acció 2014 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Dipsalut. Organisme de  
 Salut Pública de la Diputació de Girona, amb destinació al  
 programa d’atenció a les persones en situació de pobresa a la 
 Garrotxa 

 Contractació Contractar amb l’empresa  C-1 Vial SL les obres de  
 conservació i millora de marques vials 2014, consistents en  
 la reposició i pintat de ls marques vials existents als  
 carrers: Cra. Les Tries; Av.Girona; Av. Reis Catòlics; Cra.  
 Sant Joan de les Abadesses i C/Pere Lloses 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Puig Alder SL les obres de millora  
 a l'entorn de l'illa del Teatre  d'acord amb els informes  
 tècnics de l'àrea d'infraestructures i obres annexos a  
 l’expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Aubert Imprimeix SL els treballs de  
 disseny i edició de 1.000 exemplars del llibre "Causa Comuna" 
 escrit per Miquel Puig i que serà el primer volum de la nova 
 col·lecció Pretèrites de les Edicions Municipals d’Olot 

 Contractació Aprovar el programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i  
 autoritzar la seva execució a l’empresa Sorea SA atenent a la  
 justificació de la seva viabilitat en el marc concessional;   
 i d’acord amb l’informe emès pel director de l’Àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública que figura com annex a  
 l’expedient, aquestes obres són: 
 - Millora xarxa carrers inclosos al Pla d’Asfalts 2014  
 (Actuació Bàsica 
 - Obres de Millora a l’Avinguda Santa Coloma. 
 - Obres de Millora al carrer Esglaiers. 
 - Obres de Millora a la Zona Alta de Sant Roc Fase 2.1. 
 - Obres de Millora a la Zona Baixa de Sant Roc Fase 2.1. 
 - Obres de Millora al carrer Escon. 
 - Millora xarxa carrers inclosos al Pla d’Asfalts 2014  
 (Actuació complementària) 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Soler Global Service SL els  
 treballs de subministrament i instal·lació d'aire condicionat 
 a la Llar d'infants Morrot 

 Contractació Contractar amb l’empresa Etra Bonal SA els treballs de  
 subministrament i instal·lació de diverses càmeres de  
 videovigilància a l'edifici de l'Ajuntament 

 Contractació Contractar amb l’empresa Solred SA el subministrament de  
 combustible per als vehicles de la Brigada Municipal durant  
 el mes d'abril de 2014. 



 Contractació Contractar amb  l’empresa Auto Diesel Olot SL els treballs de 
 reparació i manteniment de diversos vehicles de la Brigada  
 Municipal i d’altres serveis 

 Urbanisme Aprovar el conveni en ordre a la constitució d’un dret de  
 superfície a favor de l’Ajuntament d’Olot en la superfície de 
 28,51m2 en un espai de l’interior de l’Illa del Teatre. 

 Urbanisme Aprovar el conveni  subscrit entre el Departament  
 d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  
 de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Olot i  
 l’Ajuntament de les Preses, per tal de regular la  
 col·laboració entre les parts per a l’elaboració del Pla  
 Especial Urbanístic el Bosc de Tosca. 

 Urbanisme Aprovar el projecte de millora d’accessibilitat a trams de  
 vorera, any 2014, desglossat per fases redactat pel director  
 de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, en data maig de  
 2014. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a legalització d'obres de reforma i  
 d'ampliació d'habitatge unifamiliar en tester al carrer  
 Clavells, 5 


