
 Data Acord: 03/07/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Promoció  Donar compte que mitjançant Decret d’Alcaldia dictat en data  
 01de juliol de 2014, es va acordar que l’Ajuntament d’Olot  

 sol·licitava a la Generalitat de Catalunya, Departament  

 d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,  

 una subvenció amb destinació a l’Intervenció en la  

 regularització i pavimentació a base de terra estabilitzada,  

 del camí perimetral del cràter del volcà Montsacopa i de la  

 zona de la font propera a Sant Francesc per tal de millorar  

 l’aspecte paisatgístic i funcional. 

 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 Voleibol Olot 

 Intervenció Procedir a la bestreta a l'Associació Olot Fotografia en  
 concepte d’avançament del conveni atorgat destinat a  

 l’activitat XI Biennal Olot Fotografia 

 Intervenció Procedir a una bestreta a l'Associació de joves Gos de Sant  
 Roc en concepte d’avançament del conveni atorgat destinat a  

 les activitats anuals 

 Intervenció Procedir a una bestreta a l' Associació de joves Gos de Sant  
 Roc en concepte d’avançament del conveni atorgat, destinat a  

 l’activitat XVIII Festival Sant Rock 

 Intervenció Procedir a una bestreta a l'Associació Cultura Popular El  
 Til.ler en concepte d’avançament del conveni atorgat,  

 destinat a l’organització del Cornamusam 2014 

 Ingressos Aprovar la liquidació del cànon d'aigua, clavegueram i drets  
 connexió 1r, trimestre 2014 

 Ingressos Aprovar els convenis que consten a l’expedient econòmic de  
 les Festes del Tura d’Olot 2014 entre diferents empreses  

 (Sorea sociedad regional de abastecimiento de aguas SA,  

 Establiments Viena SA, Distribucions Sant Julià SA) i  

 l'Ajuntament d'Olot 

 Contractació Contractar amb l’empresa Soy & Soy pintats i lacats SL els  
 treballs d'aplicació de pintura anti grafitis al mobiliari  

 urbà  (fanals, papereres, senyals, caixes de llum) dels  

 barris del Nucli Antic i de Sant Miquel 

 Contractació Contractar amb l’empresa Solred SA el subministrament de  
 combustible amb destí als vehicles de la Brigada Municipal  

 durant el mes de maig de 2014 

 OAC Sol·licitar a la Diputació de Girona l’adhesió de  
 l’Ajuntament d’Olot al conveni de col·laboració  

 interadministrativa, per a la implantació de la finestreta  

 única per a la presentació i registre de documents. 

 Urbanisme Aprovar la memòria valorada de millora estanquitat coberta  
 existent (Fase 1) CEIP Pla de Dalt redactada pels serveis  

 tècnics municipals en data juny de 2014. 

 Urbanisme Aprovar  la memòria valorada de millora estanquitat coberta  
 existent (Fase 2) CEIP Pla de Dalt redactada pels serveis  

 tècnics municipals en data juny de 2014. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'habitatge unifamiliar  
 aïllat al passatge Càvec, 4 


