
 Data Acord: 18/09/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Benestar Social Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament   
 d’Olot i la Fundació la Caixa, per promoure la cobertura de  
 les necessitats d’alimentació i higiene personal de la  
 població exclosa, a través d’un menjador social (Menjador  
 Social del  Barri Sant Miquel d’Olot). 

 Benestar Social Aprovar el conveni marc entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola  
 d’Art i Superior de Disseny d’Olot, i els seus annexos. 

 Promoció  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament   
 d’Olot i la Fundació la Caixa, per afavorir el  
 desenvolupament de la Fira de Sant Lluc i de la Fira Orígens  
 d’enguany. 

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

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

 Intervenció Aprovar les certificacions: 
 - n.3 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres de  
 conservació paviments vies públiques 2014  
 - n.1 de Construo Construccions Generals SL corresponent a  
 les obres d’urbanització carrer Artigues Roges   
 - n.2 de Rubau Tarrés SAU - Construccions Meroca SL UTE  
 corresponent a les obres d’urbanització del carrer Estadi 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació n.3 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres de conservació de  
 paviments vies públiques any 2014 al Banc Sabadell 

 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 Centre Excursionista Olot 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre Excursionista Olot 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Girona. Àrea  
 d’Acció Territorial. Medi Ambient i Territori, amb destinació 
 a Xarxa de calor amb ús d’energies renovables 

 Contractació Aprovació plec de clàusules administratives particulars per  
 adjudicar, mitjançant procediment obert, la concessió  
 d'autorització per a la utilització del Pavelló Firal la Nit  
 de Nadal de 2014 i convocatòria licitació 

 Contractació Aprovació plec de clàusules administratives particulars per  
 adjudicar, mitjançant procediment obert, la concessió  
 d'autorització per a la utilització del Pavelló Firal la Nit  
 de Cap d'any de 2014 i convocatòria licitació 

 Contractació Contractar amb l’empresa Elèctric Jomi SL els treballs  
 relatius al canvi de comptadors  d'electricitat dels  
 pavellons d'esports 1 i 3 per tal de disminuir la potència de 
 contractació. 

 Contractació Aprovar les actes 2,3,4  del preus contradictoris de les  
 obres del projecte de vestidors de l’Estadi Municipal Fase  
 1.1. 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Puig Alder SL les obres de  
 consolidació de la paret mitgera de l'edifici del carrer Sant 
 Pere Màrtir, núm. 4 

 Contractació Contractar amb  l’empresa  Puig Alder SL  les obres mínimes  
 de condicionament (que es detallen en l’informe tècnic) del  
 solar de la cantonada dels carrers Sant Ferriol i Sant Pere  
 Màrtir pel seu lliurament provisional l'ús públic 



 Contractació Contractar amb l’empresa  M.A.Luque Fernández els treballs de 
 paleteria relatius a la  reparació i manteniment de la via  
 pública d’acord amb l’informe del director tècnic de la  
 Brigada Municipal annex a l’expedient. 

 Contractació Contractar amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya  
 els serveis de realització de proves psicotècniques d'ús  
 d'armes amb destí als agents de la Policia Municipal 

 Contractació Contractar amb l’empresa Hormigones Pirenaicos SA  el  
 subministrament de material amb destí a treballs de  
 conservació i manteniment de la via pública 

 Contractació Contractar amb l’empresa Solred SA  el subministrament de  
 combustible vehicles de la Brigada Municipal durant el mes de 
 juliol de 2014 

 Patrimoni Aprovar el conveni que estableix els termes de la cessió en  
 precari dels solars situats al carrer Sant Ferriol, 22 i 24 a 
 l’Ajuntament d’Olot. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'habitatge unifamiliar  
 aïllat situat al passatge Xerrac, 2 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a modificació de projecte de  
 rehabilitació i ampliació del Mas Mont-Rei: piscina exterior, 
 dipòsit d'aigües pluvials i sala enterrada de calderes i  
 sitja de compostatge 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma d'habitatge unifamiliar  
 aïllat situat al carrer Tramuntana, 5 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de local per a centre de  
 pilates situat al carrer Ramón i Cajal, 19 


