
 Data Acord: 25/09/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 IME / Ensenyament Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre  
 l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el  

 Departament d’Ensenyament  i l’Ajuntament d’Olot per al Pla  

 Educatiu d’Entorn del curs 2014-2015 

 Promoció  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
 de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, per a la gestió i  

 execució de les accions municipals en l’àmbit del projecte La 

 Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat. 

 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  

 condicionament i millora de l'av. Països Catalans   

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

 millora accessibilitat en trams de vorera any 2014 fase II  

 (Av.Països Catalans) 

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

 accessibilitat trams vorera any 2014 fase 2 a l’Avinguda  

 Països Catalans al Banc Sabadell 

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

 Països Catalans al Banc de Sabadell 

 Intervenció Procedir a una bestreta a la Junta veïnal de Batet en  
 concepte d’avançament del conveni atorgat, destinat a  

 l’aportació anual 

 Ingressos Aprovar el padró de la taxa per prestació del servei de  
 recollida i tractament d'escombraries i residus exercici 2014 

 Ingressos Aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles de  
 l’exercici 2014 

 Ingressos Aprovar el padró de la taxa manteniment cementiri, de  
 l’exercici 2014 

 Contractació Aprovació plec de clàusules administratives particulars i  
 convocatòria licitació per adjudicar, mitjançant procediment  

 negociat sense publicitat, la concessió d'explotació d'un  

 quiosc al passig de Blay 

 Contractació Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del  
 dia 4 de setembre de 2014 relatiu a l’aportació en diner de  

 les administracions públiques que s’estableix en la clàusula  

 4.2 del plec de clàusules econòmiques que regeix la concessió 

 d’obra pública per a la redacció del projecte, enderroc,  

 construcció i explotació del nou edifici del mercat municipal 

 d’Olot; pel que fa a la quantitat a transferir a l’empresa  

 Rubau Tarrés SAU 

 Contractació Modificar el contracte de 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, en el sentit de: 

 -aprovar el nou emplaçament de la central de calor d’acord  

 amb el plànol, annex1, que figura a l’expedient.  

 - ampliar en 1,5 mesos el termini de redacció del projecte  

 executiu de la xarxa de calor, des de la data de notificació  

 d’aquest acord. 



 Contractació Aprovar l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en  
 data 24 de juliol de 2014 en relació a la cancel·lació de  

 l’aval dipositat en el seu dia per l’empresa Lubasa2 per  

 garantir la bona execució del contracte de construcció de  

 l’edifici i urbanització de la Llar d’Infants Les Fonts, i  

 disposar la seva devolució a l’empresa Durantia  

 Infraestructuras SA, successora a efectes legals de la citada 

 en primer lloc 

 Contractació Aprovar l’addenda al contracte de concessió en règim demanial 
 per a l’explotació d’un supermercat en el futur edifici del  

 mercat municipal d’Olot signat entre l’Ajuntament d’Olot i  

 Mercadona, SA 

 Urbanisme Aprovar la memòria valorada d’actualització de pressupost de  
 contractació de la fase 1.2 dels vestidors UEO redactada pels 

 serveis tècnics municipals en data setembre de 2014. 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 28 d’agost  
 de 2014 i el 16 de setembre de 2014, relatius a obertures,  

 canvis de titularitat i baixes d’activitats i explotacions  

 ramaderes en règim d’autoconsum. 


