
 Data Acord: 31/07/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Cultura / ICCO Aprovar el conveni de cessió de material i prestació de  
 diversos serveis a la Fundació RCR Bunka per a la realització 

 del Workshop 2014. 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase O) 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase ADO) 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Girona- 
 Assistència i Cooperació als Municipis (023), amb destinació  

 al Pla especial d’inversions sotenibles 2014 

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

 l’Ajuntament (Bassols Energia SA, Pere Boada Comas SL,  

 Revisions de vehicles SA, Rubau Tarrés SAU, FM Espectacles  

 Girona SL, Construccions J.Pallàs SL) 

 Contractació Contractar amb Aula Format SL les actuacions de: pintura,  
 mobiliari, neteja, humitats, electrodomèstics i d’altres,  

 segons el seu pressupost que figura com annex  l’expedient; a 

 l’habitatge propietat d’aquest Ajuntament i situat a  

 l’avinguda Santa Coloma, núm. 22 baixos. 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Josep Vilanova SA les obres de millora  
 d'accessibilitat  a trams de vorera  any 2014. Fase  

 2:avinguda Països Catalans 

 Contractació Declarar deserta la licitació convocada per la Junta de  
 Govern Local de data 8 de maig de 2014, per adjudicar,  

 mitjantçant procediment obert, la concessió administrativa  

 d’explotació del quiosc  situat en una porció del domini  

 públic del Passeig de Blay. 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Iogurteries Ecològiques SL el lloc de  
 venda: LOT 16 dedicat a la venda de productes làctics i  

 formatges 

 Contractació Iniciar la modificació del contracte d’explotació de  
 l’aparcament  subterrani de la plaça Hospital l’adjudicatari  

 del qual és Gumin, SL., a fi d’adaptar-lo al nou projecte en  

 tràmit d'aprovació. 

 Contractació Augmentar en un 0,2% el preu del cànon anual per a la  
 utilització  i explotació del quiosc-bar del Pont de les Mores 

 Urbanisme Aprovar definitivament el projecte de millora de la seguretat 
 viària a la travessera urbana de la CC-153, tram: nus La  

 Rodona - carrer Narcís Paulís redactat pel director de l’àrea 

 d’Infraestructura i Obra Pública, en data gener de 2014. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma d'habitatge unifamiliar en  
 tester al carrer Geranis, 97 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de local per a supermercat 
 al carrer Mulleras 17 

 Urbana Urgència. Aprovar la relació 2014002, de les liquidacions  
 2014IBL0000800114L a 2014IBL0000800132L, corresponents a  

 l’annex 1/2014 de l’Impost sobre béns immobles urbans 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Etra Bonal SA el subministrament de  
 material d’il·luminació per a la millora energètica de  

 l’enllumenat públic del municipi d’Olot 


