
 Data Acord: 26/06/2014 

 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  Aprovar les certificacions següents: 
- de liquidació de l’UTE sector Pujou corresponent a les obres  

de condicionament i millora de camins i infraestructures sector 

Pujou, fase II 

 - de liquidació de Construccions J.Pallàs SL corresponent a  

 les obres d’actuacions de millora i manteniment via Santa  

 Sabina  

 - de liquidació de Construo Construccions Generals SL  

 corresponent a les obres de reforma i ampliació del Casal de  

 la Gent gran 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació de liquidació de  
 Construo Construccions Generals SL corresponent a les obres  

 de reforma i ampliació del casal de la gent gran 1a fase a   

 l’empresa Ascensors Serra SA a Caixabanc SA 

 Intervenció Procedir a una bestreta a l'Agrupació Sardanista Olot en  
 concepte d’avançament del conveni atorgat, destinat a  

 l’activitat per l’exercici 2014 

 Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de juny  
 de 2014 el contracte subscrit amb la companyia mercantil  

 Vallvella Finques SL del local de l’avinguda Xile, núm. 6  

 d’aquesta Ciutat i destinat a magatzem de la Brigada Municipal 

 Contractació Augmentar en un 0,2%  i amb efectes del dia 1 de juny de  
 2014, el preu de l'arrendament del local situat al primer pis 

 del carrer Castellà Llovera, núm. 1 destinat a prestació de  

 serveis socials com a seu de la Xarxa de Salut Mental 

 Contractació Aprovar les actes de data 2 de juny de 2014 de preus  
 contradictoris de les obres del projecte d’actuacions de  

 millora a l’Estadi d’Atletisme -mòduls àrea BTT/cicloturisme- 

 (trams 01-03-05) 

 Contractació Aprovar les actes de data 2 de juny de 2014 de preus  
 contradictoris de les actuacions de reforma del lavabo per  

 accés adaptat a l’antiga Casa Consistorial de Batet 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Ca l'Amic SL la concessió  
 administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una  

 instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant a la  

 plaça Major d’Olot 

 Contractació Contractar amb l’empresa Electric Jomi SL  els treballs de  
 construcció i instal·lació d'un nou quadre elèctric per a les 

 bombes de la piscina municipal 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Terundar SL  els treballs relatius  
 al subministrament i instal·lació del canvi de valvuleria i  

 accessoris de control de la calefacció de l'Escola Llar 

 Contractació Contractar amb l’empresa Terundar SL els treballs de  
 subministrament i instal·lació d’un nou sistema aire  

 condicionat del Departament d'Informàtica 

 Protecció Civil Aprovar el Pla d'Autoprotecció del concert solidari dels  
 Amics de les Arts 

 Contractació Desestimar l’escrit de recurs de reposició contra l’acord de  
 la Junta de Govern Local del dia 24 d’abril, en el que  

 s’aprovava definitivament el projecte de construcció del nou  

 edifici de la Plaça del Mercat. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en habitatge 
 unifamiliar situat a l'av. Sant Joan, 37 



 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de planta per a habitatge  
 situat al carrer Rocacorba, 41 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció de 4 habitatges en  
 filera, situats al carrer Llenyataire, 41-47 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a legalització de la construcció de  
 murs i tanques al mas Ventolà 

 Personal Urgència. Autoritzar la realització d’estades d’empresa al  
 departament a una estudiant de primer de Batxillerat Social  

 de l’IES Montsacopa. 


