
 Data Acord: 02/10/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Benestar Social Aprovar les normes d’ús dels equipaments cívics municipals  
 Espai de les entitats, situats al Passeig d’en Blay,6 i al  

 carrer Proa, 16, que figuren en l’expedient. 

 Cultura / ICCO Acceptar la donació amb destí al Museu de la Garrotxa de  
 diverses obres 

 Cultura / ICCO Acceptar el dipòsit amb destí al Museu de la Garrotxa per un  
 període de 5 anys des de l’aprovació d’aquest ingrés i que es 

 prorrogarà de forma automàtica, per períodes successius de 5 

 anys,  si cap de les dues parts, o en el seu cas els hereus  

 dels comodants, manifesten el contrari, de diverses obres 

 Cultura / ICCO Acceptar la donació d'una col·lecció de monedes amb destí al  
 Museu de la Garrotxa 

 Cultura / ICCO Acceptar la donació d'una obra amb destí al Museu de la  
 Garrotxa 

 Cultura / ICCO Acceptar la donació d'una obra amb destí al Museu de la  
 Garrotxa 

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

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

 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 a l’Agrupació de les persones  
 sordes de la Garrotxa 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació Penya Embalats de  
 Sant Miquel 

 Ingressos Aprovar l'estat de comptes presentat per Sorea SA  
 corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram 

 del 2n trimestre de 2014 

 Cementiri Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del cementiri  
 municipal a aquells titulars dels mateixos que han manifestat 

 la seva voluntat de vendre’ls 

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

 negociat sense publicitat, les obres de construcció dels  

 vestidors de l'Estadi municipal, fase 1.2 

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

 obert, el subministrament de dues calderes de biomassa a les  

 instal·lacions de la xarxa de calor d'Olot 

 Contractació Contractar amb Ass.Cultural La Principal d'Olot les  
 actuacions de la cobla "La Principal d'Olot" que es van  

 portar a terme durant les dies 5 al 9 de setembre de 2014 amb 

 motiu de les Festes del Tura 2014 

 Contractació Contractar amb l'Associació Juvenil Almogàvers Garrotxins  
 els treballs relatius a la realització del "sopar geganter"  

 que es portà a terme el dia 1 de juny amb motiu del 125è  

 aniversari dels "Gegants d'Olot" que es portà a terme al  

 Pavelló Firal 

 Contractació Contractar amb D. Barti Rota els treballs de reparació del 

programador  o sistema de control del simulador de terratrèmols 

instal·lat al Museu dels Volcans, d'acord amb el seu pressupost 

 que figura com annex a l'expedient. 



 Contractació Contractar a l’empresa Elèctric Jomi SL els treballs  
 complementaris a la millora de la instal·lació elèctrica del  

 camp de futbol Sant Roc 

 Contractació Contractar amb Fotografia Pirenaic el servei de realització  

  de fotografies aèries sobre Olot 

 Contractació Rectificar la clàusula 13 del plec de clàusules  
 administratives aprovat per la Junta de Govern Local de data  

 18 de setembre de 2014 per adjudicar la concessió  

 d’autorització del Pavelló Firal la Nit de Nadal 2014; pel  

 que fa a la fórmula de valoració de l’oferta econòmica 

 Contractació Rectificar la clàusula 13 del plec de clàusules  
 administratives aprovat per la Junta de Govern Local de data  

 18 de setembre de 2014 per adjudicar la concessió  

 d’autorització del Pavelló Firal la Nit de Cap d’Any 2014;  

 pel que fa a la fórmula de valoració de l’oferta econòmica 

 Contractació Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de  
 setembre de 2014 en relació a la contractació del  

 subministrament de combustible del mes de juliol de 2014 amb  

 destí a la Brigada Municipal, pel que fa a la partida 

 Contractació Contractar amb l’empresa SACOPA SAU el subministrament de 60  
 lluminàries  amb destí als porxos de l'edifici Hospici 

 Contractació Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL el subministrament  
 de 2 switxs de core per tal de millorar el centre de procés  

 de dades de l’Ajuntament d’Olot i els Organismes Autònoms. 

 Personal Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmica d'un  
 alumne de 4rt d’ESO de l’escola Cor de Maria d’Olot,  

 facilitant la realització de les activitats d’aplicació  

 pràctica del Projecte Clau i sense percebre cap remuneració,  

 a la Brigada Municipal 

 Personal Autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’Arxiu  
 Comarcal de la Garrotxa a una estudiant de 4rt d’ESO de l’IES 

 la Garrotxa 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a renovació de llicència d'obres de  
 reforma de local comercial situat al carrer Antoni Llopis, 14 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 16 i 22 de  
 setembre de 2014, relatius a obertures i canvis de  

 titularitat d’activitats i permisos d’abocaments d’aigües  

 residuals a la xarxa general de clavegueram 

 Medi Ambient /  Convalidar el decret del dia 19 de setembre de 2014, NRS  
 201412955, pel qual se sol·licita una subvenció al Dipsalut  

 per a les actuacions de la millora d’instal·lacions  

 municipals per alt risc de legionel·losi 


