
 Data Acord: 16/10/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Cultura / ICCO Sol·licitar a l’Institut Català de les Empreses Culturals  
 (ICEC) del Departament de Cultura de la Generalitat de  

 Catalunya una subvenció pel Festival Sismògraf 2015 

 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.2 de Construo Construccions Generals SL corresponent a  

 les obres d’urbanització al carrer adjacent al carrer Artigues 

  Roges    

 - n.4 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres de  

 conservació de paviments a les vies públiques  

 - n.3 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres del  

 projecte complementari de conservació paviments vies  

 públiques  

 - n.2 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres de  

 millora accessibilitat trams vorera fase II 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació n.2 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres de millora  

 accessibilitat trams de vorera any 2014 fase II: Avinguda  

 Països Catalans al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació n.4 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres de conservació paviments 

 vies públiques 2014 al  Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació n.3 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres del projecte  

 complementari 1 de conservació paviments vies públiques 2014  

 al Banc de Bilbao Vizcaya Argenaria 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Veïns de Sant  
 Francesc 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a la Taula de la Mostra de Pessebres 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Patinatge Artístic Olot 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Patinatge Artístic Olot 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Futbol Sant Roc 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Construccions J. Pallàs, SL les obres  
 del projecte de vestidors de l’Estadi Municipal. Fase 1.2 

 Contractació Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 10 d’octubre de 
 2014 relatiu a l’aprovació  del plec de clàusules  

 administratives particulars que regiran l'adjudicació,  

 mitjançant procediment negociat sense publicitat, del  

 subministrament de material per a una àrea de jocs per a  

 infants per a l'exterior consistents en dos elements per a  

 enfilar-se i el paviment de seguretat 

 Contractació Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 10 d’octubre de 
 2014 de l'aprovació plec de clàusules administratives  

 particulars i convocatòria licitació per adjudicar,  

 mitjançant procediment negociat sense publicitat, el  

 subministrament de material per a jocs per a infants  

 (gronxadors, tobogans, balancins i aparells de sorra), per a  

 exterior 

 Contractació Contractar amb l’empresa Soy & Soy Pintats i Lacats SL els  
 treballs de pintat de diversos espais de l'Escola d'Art i  

 l'Escola d'Adults d'acord amb l'informe del tècnic de la  

 Brigada Municipal i les factures que figuren com annex  a  

 l'expedient. 



 Contractació Contractar amb l’empresa  Poly-Klin SL els serveis  de  
 lloguer i manteniment de cabines sanitàries durant les Festes 

 del Tura 2014, d’acord amb la seva factura núm. 02/2575  

 annexa l’expedient. 

 Contractació Contractar amb els arquitectes E. Callís i G.Moliner  -  
 unparelld’arquitectes- els treballs de redacció de projecte  

 de fabricació de màstils amb funció de fanal i suport  

 d'entramat de cables a la Plaça Major d'Olot 

 Contractació Modificar el contracte del servei de transport públic urbà de 
 viatgers a la Ciutat d’Olot subscrit amb  l’empresa UTE  

 TEISA-TPO SL  en el sentit d’ampliar el servei públic de  

 viatgers TPO  per a la cobertura del nou Hospital amb efectes 

 del dia 15 de novembre de 2014 

 Contractació Contractar amb l’empresa  Innopro Global Services SL els  
 treballs de redacció projecte arquitectònic i funcional al  

 voltant dels volcans 

 Contractació Contractar amb l’empresa Societat Catalana de Petrolis SA el  
 subministrament de gasoil per a calefacció a les escoles:  

 Malagrida, Sant Roc, Pla de Dalt, Escola Llar i CEIP Morrot 

 Contractació Contractar amb l’empresa Guerin SA el subministrament de  
 divers material elèctric amb destí a l'enllumenat dels porxos 

 de l'edifici Hospici 

 Patrimoni Aprovar el conveni de cessió d’ús de la finca situada al  
 carrer Pare Roca, núm. 2 cantonada C/Pintor Galwey, la qual  

 es destinarà a adequar-la com a plaça i zona d’esbarjo amb  

 jocs infantils. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a enderroc d'edifici industrial a la  
 carretera Sant Joan de les Abadesses, 79 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en edifici  
 d'habitatge situat al carrer Bolòs, 17 

 Urbanisme Aprovar la memòria valorada d’implantació de nou enllumenat  
 públic a la zona d’aparcament a l’entorn de l’Estadi  

 Municipal redactada pel director de l’àrea d’infraestructura  

 i obra pública en data 6 d’octubre de 2014. 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 24 de  
 setembre i 2 d’octubre, relatius a obertures, canvis de  

 titularitat, suspensions i baixes d’activitats i llicències  

 de gossos de raça potencialment perillosa 


