
 Data Acord: 10/07/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Arxiu Aprovar l’'eliminació de diversa documentació i aprovar el  
 Registre d’eliminació de l’Arxiu Municipal d’Olot. 

 Llocs públics Autoritzar el canvi de nom de la parada MS0047 del mercat  
 setmanal del dilluns, de 6 metres i destinada a la venda de  

 roba, amb efectes econòmics de l’1 de juliol de 2014. 

 Llocs públics Autoritzar a la titular de la parada núm. MS0049 del mercat  
 setmanal del dilluns, destinada a la venda de música i  

 complements, a no assistir temporalment al mercat setmanal  

 del dilluns amb reserva de plaça. 

 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:  
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres de  

 conservació de paviments a les vies públiques 2014   

 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres del  

 projecte complementari 1 de conservació paviments vies  

 públiques 2014   

 -n.1 de Rubau Tarrés Construccions Meroca SL UTE corresponent 

  a les obres d'urbanització del carrer Estadi 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres de conservació paviments 

 vies públiques 2014 al Banc Sabadell SA 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Natació Olot 

 Intervenció Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport 
 amb destinació a Subvencions als ajuntaments i entitats  

 municipals descentralitzades per a actuacions urgents  

 d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la  

 funcionalitat dels equipaments esportius existents. - 

 Redimensionament del sistema d'il·luminació del Camp de  

 Futbol Municipal de Sant Roc 

 Ingressos Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de  
 Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot,  

 per al finançament de les inversions en les instal·lacions  

 del nou mercat municipal d’Olot per a l’any 2014. 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Ferralum SC els treballs de millora 
 de l'estanquitat de la coberta existent al CEIP Pla de Dalt. 

 Fase 1 (serralleria) 

 Contractació Contractar amb l’empresa Aïllaments Jusgon SL els treballs de 
 millora de l'estanquitat de coberta existent al CEIP Pla de  

 Dalt. Fase 2 (aïllaments) 

 Contractació Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en  
 sessió celebrada el dia 27 de març de 2014 relatiu a la  

 contractació a l’empresa Prevemont Sociedad de Prevención,SL  

 dels serveis de prevenció de riscos laborals i de  vigilància 

 de la salut del personal dels Organismes Autònoms pel que fa 

 a l'import corresponent al Patronat Municipal d'Esports 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Pere Boada Comas SL els treballs de 
 renovació del clavegueram  i reposició del paviment del  

 carrer Esglaiers, d'acord amb el seu pressupost  i l'informe  

 dels Serveis Tècnics Municipals  que figuren com annex a  

 l'expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Auto Diesel Olot SL els  treballs de 
 reparació i manteniment de diversos vehicles i maquinària de 

 la  Brigada Municipal durant el mes de maig de 2014 



 Contractació Modificar el contracte subscrit amb la UTE Ingesan SA Igfa SA 
 - UTE Neteja Olot, pel servei de neteja dels edificis i  

 equipaments municipals, pel que fa al bloc B, tot modificant  

 les hores de neteja del local del C/Proa, núm. 16 i  

 incorporant un nou local situat al Passeig de Blay núm. 6  

 (Espai d’entitats) 

 Contractació Contractar amb l’empresa Comercial Blautec SL el  
 subministrament de material amb destí a les instal·lacions de 

 la piscina municipal 

 Contractació Contractar amb l’Impremta Costa SC el subministrament de  
 diversos impresos amb destí a diverses dependències municipals 

 Contractació Contractar amb l’empresa Garvida SL el subministrament de  
 terrazzo amb relleu per a l'arranjament del paviment del  

 Passeig de Blay 

 Urbanisme Comparèixer a la sala tercera del Tribunal Suprem en el  
 recurs de cassació per unificació de doctrina estatal, sobre  

 justpreuament de la finca expropiada en el Mas Subiràs. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a obres de canvi de coberta a la  
 capella de la Trinitat de Batet de la Serra 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a reparació de balcons situats al  
 carrer Estires, 4 

 Urbanisme Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del  
 projecte bàsic de construcció de la nova plaça del mercat, en 

 relació a l’adopció d’una nova sortida per a vehicles. 


