
 Data Acord: 12/06/2014 

 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. 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Girona, amb  
 destinació a Fons de Cooperació econòmica i cultural 2014 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Girona, amb  
 destinació a Convocatòria per a actuacions en matèria  

 forestal 2014 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de Catalunya,  
 Dept. Cultura , amb destinació a Subvencions per a activitats 

 culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional  

 i l'associonisme organitzades per corporacions locals i per  

 entitats privades sense finalitat de lucre. -Festes del Tura- 

 Contractació Aprovar l’acord transsaccional entre aquest Ajuntament i la  
 societat civil Salt del Brull SCC en relació a la rescissió  

 del contracte d’arrendament de la planta primer pis de  

 l’edifici núm. 8 del carrer del Carme (antic Cinema Núria) 

 Contractació Aprovar el contracte subscrit entre aquest Ajuntament i  
 l’empresa Solred SA per al subministrament del combustible  

 del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot 

 Contractació Desestimar el recurs de pròrroga de la concessió per a  
 l’explotació del quiosc situat en una porció del domini  

 públic al Passeig de Blay, que en l’actualitat està en  

 procés de licitació de l’una nova concessió administrativa 

 Contractació Desestimar la sol·licitud de revisió de les condicions de la  
 concessió administrativa   per a la utilització i explotació  

 del quiosc-bar, amb lavabos complementaris, ubicat a la zona  

 del Pont de les Mores 

 Contractació Contractar amb l’empresa Ibermar SL  el servei de manteniment 
 dels servidors, sistemes d'emmagatzament i  sistemes de  

 còpia del centre de procés de dades (CPD) de l'Ajuntament  

 d'Olot, per un termini des de l'1 de juliol de 2014  al 30 de 

 juny de 2015 

 Contractació Contractar amb  l’empresa In2in Solucions Tecnològiques el  
 subministrament d'un servidor 

 Contractació Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL el subministrament  
 d'un servidor controlador de domini 

 Contractació Contractar amb l’empresa Ibermar SL l’ampliació de memòria de 
 2 servidors per tal de millorar el centre de procés de dades 

 d’aquest Ajuntament 

 Personal Autoritzar la realització d’estades d’empresa a l’Arxiu  
 Comarcal a una estudiant de primer de Batxillerat Humanístic  

 de l’IES Bocs de la Coma 

 Personal Autoritzar la realització d’estades d’empresa a l’Arxiu  
 Comarcal de la Garrotxa a un estudiant de primer de  

 Batxillerat Humanístic Social de l’IES la Garrotxa 

 Personal Autoritzar la realització d’estades d’empresa a l’Arxiu  
 Comarcal de la Garrotxa a un estudiant de primer de  

 Batxillerat Humanístic Social de l’IES Castell d’Estela d’Amer 

 Personal Aprovar el Pla de vacances d’estiu del personal d’aquesta  
 Corporació per l’any 2014, d’acord amb el document adjunt 



 Personal Aprovar el Conveni de col·laboració en matèria de formació en 
 idiomes subscrit entre la Universitat Nacional d’Educació a  

 Distància (UNED) i l’Ajuntament d’Olot. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a instal·lació d'aparell elevador en  
 edifici bifamiliar situat al carrer Ginebre, 8 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació i ampliació  
 d'habitatge unifamiliar aparellat, situat a l'avinguda Aragó, 

 12 

 Medi Ambient /  Donar compte que la rehabilitació de les dues aules ubicades  
 en l’edifici del c/Fontanella, 3 està finalitzada i són aptes 

 per al seu ús públic sense restriccions. 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 20 i 30 de  
 maig de 2014, relatius a obertures, canvis de titularitat i  

 baixes d’activitats i llicències de gossos potencialment  

 perillosos 


