
 Data Acord: 24/07/2014 

 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: 
 - n.1 d’Elèctric Jomi SL corresponent a les obres de treballs 

  construcció i instal·lació nou quadre elèctric per a bombes  

 a la piscina municipal   

 - n.1 de Puig Alder SL corresponent a les obres de vestidors  

 de l'estadi municipal d'Olot fase 1.1   

 - de liquidació d’obres de Construccions J. Pallàs SL  

 corresponent a les obres d’actuacions de millora e l'estadi  

 d'atletisme mòduls àrea BTT/cicloturisme trams 1-3-5  

 - de liquidació d’obres de Construccions J. Pallàs SL  

 corresponent a les obres de reforma lavabo per accés adaptat  

 antiga casa consistorial de Batet de la Serra 

 Ingressos Aprovació liquidacions taxa escombraries altes derivades  
 d'IBI (14ESL1) 

 Ingressos Aprovació liquidacions taxa entrada vehicles derivades  
 d'altes d'IBI (14EVL1) 

 Ingressos Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el  
 Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot per executar programes de  

 Salut Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut que  

 incorpora el Pla d’actuació anual de l’any 2014 

 Ingressos Aprovar la proposta de baixa RFALLITM presentada per  
 Recaptació en concepte de multes 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Josep Vilanova SA les obres de  
 condicionament i millora de l’avinguda Països Catalans (tram  

 C/Francesc Bartrina- C/Baron de Coubertain) 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Construo Construccions Generals SL  
 obres del projecte d’urbanització de la prolongació del  

 carrer Artigues Roges.Fase 2 

 Contractació Contractar amb P.Descals Roura el servei de coordinació del  
 projecte "Fem dissabte als barris"  per un termini  des del  

 30 de juliol al de 2014 al 29 de gener de 2015 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Josep Vilanova SA els treballs de   
 millora de l'àrea de pistes i la zona d'estada al parc  

 Malatosquer 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Promocons Jidt SL els treballs de  
 millora de la seguretat viària a la travessera urbana de la  

 CC-153 en el tram:Nus La Rodona- C/Narcís Paulí 

 Contractació Aprovar l’acta de 4 de juny de 2014 de preu contradictori 1  
 de les obres del projecte de vestidors de l’Estadi Municipal. 

  Fase 1.1 (actuació núm. 2012/245 del PUOSC) , segons: 

 Tala controlada directe d’arbre, aplec de brossa generada,  

 càrrega a camió grua i transport a la planta de compostatge 

 Contractació Rectificar l’error material de l’acord adoptat per  
 l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 4 de juliol de  

 2014 d’adjudicació de la concessió d’obra pública per a la  

 construcció i servei de manteniment integral de les  

 instal·lacions d’una xarxa de calor amb l’ús d’energies  

 renovables i subministrament d’energia 

 Contractació Aprovar la divisió del local 3 del Lot 18 del nou mercat  
 municipal en dos locals independents 

Contractació Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per 

adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, la 

concessió del lloc de venda "Local 3B" del nou mercat municipal 



 Contractació Rectificar l’error material de l’acord adoptat per la Junta  
 de Govern en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2014, en 

l’import del subministrament de material amb destí a les 

instal·lacions de la piscina municipal 

 Mobilitat Aprovar els torns setmanals, tant nocturns com de cap de  
 setmana i festius, que regiran el servei del taxis a la  

 ciutat d’Olot i que figuren com a annex a aquesta proposta.  

 Aquests torns s’aplicaran durant el termini d’un any, que  

 anirà del mes de juliol de 2014 al mes de juliol de 2015. 

 Urbanisme Aprovar la memòria tècnica valorada per a la subvenció del  
 Consell Català de l’Esport per a la millora de la  

 instal·lació elèctrica del camp de Futbol Sant Roc situat al  

 carrer Sant Feliu, redactada en data maig de 2014. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a modificació emplaçament de piscina,  
 rehabilitació cabana 2 i tractament espais exteriors i aigües 

 residuals al Mas La Canova Petita 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a legalització d'obres d'adequació de  
 local per a cafeteria situat al passatge del Cinema Colon, 6, 

 B, 3 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a legalització d'instal·lació  
 desmuntable d'ús de restaurant a la plaça Major, 2 B 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en edifici  
 plufiramiliar d'habitatges al carrer Castell del Coll, 8 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habitatge al  
 carrer Esclop, 13 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma de local sense ús determinat 
 situat al carrer Mulleras, 9 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 5 de juny i  
 4 de juliol de 2014, relatius a obertures, canvis no  

 substancials i canvis de titularitat d’activitats i expedient 

 sancionadors 

 Contractació Urgència. Fixar el cànon anual corresponent a l’exercici  
 2014, a satisfer per la Penya Taurina de la Garrotxa per la  

 concessió d’ús privatiu per a l’organització de correbous a  

 la plaça de Toros d’Olot. 


