
 Data Acord: 23/10/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Cultura / ICCO Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de  
 Girona, de subvencions als ajuntaments per la redacció i  

 presentació de projectes susceptibles de rebre finançament de 

 la Unió Europea, presentar a l’esmentada convocatòria el  

 projecte Redacció i presentació del projecte europeu  

 Triangulum 

 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 Josep Vilanova SA corresponent a les obres de  

 condicionament i millora de l'avinguda Països Catalans  

 - n.1 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obres  

 d'urbanització del carrer Verge de Núria 

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

 Països Catalans al Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria 

 Intervenció Procedir a una bestreta a l’Associació Banc del Temps de la  
 Garrotxa en concepte d’avançament del conveni atorgat,  

 destinat a l’activitat per l’exercici 2014, aprovat per la  

 Junta de Govern Local de data 06/03/2014. 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Construccions J.Pallàs SL els  
 treballs del projecte d'actuacions de millora al Volcà  

 Montsacopa d’Olot  (acció 2014); d’acord amb el projecte  

 redactat pels Serveis Tècnics Municipals i aprovat  

 inicialment  per la Junta de Govern Local de data 27 de  

 febrer de 2014.  

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

 procediment negociat sense publicitat, les obres del projecte 

 d'urbanització dels voltants de la Plaça Mercat d'Olot 

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

 procediment negociat sense publicitat, la redacció del  

 projecte per a una residència d'arts, ciències i humanitats a 

 Olot 

 Contractació Nomenar el  tècnic del Consorci de Medi Ambient i Salut  
 Pública que haurà de supervisar l’execució de les obres  

 previstes i compreses en el projecte presentat per l’empresa  

 UTE Gas Natural  Servicios SDG,SA Wattia Innova,SL; per tal  

 de desenvolupar la 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. 

 Contractació Contractar amb Muralla 15 els treballs de realització i  
 projecte del projecte "projecció mapping nadalenc a la façana 

 de l'Ajuntament d'Olot" , que es portarà a terme durant les 

 Festes de Nadal 2014 

 Contractació Contractar amb Llac, Lluèrnia Associació Cultural els  
 treballs  de disseny, organització i realització del festival 

 del foc i de la llum  "Lluèrnia 2014" que es portarà a terme 

 el proper dia 8 de novembre de 2014 



 Contractació Donar compte  del pagament efectuat per Mercadona SA en  
 concepte de concessió en règim demanial per a l’explotació  

 d’un supermercat en l’edifici del mercat municipal. 

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

 mes de setembre de 2014 

 Via Pública Implantar els nous horaris de control d’accés de les pilones  
 al Nucli Antic 

 Urbanisme Aprovar definitivament el projecte d’urbanització dels  
 voltants de la Plaça Mercat d’Olot, redactat per Land  

 Urbanisme i Projectes SLP. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació local d'oficina per 1  
 habitatge en edifici plurifamiliar situat al carrer Bisbe  

 Lorenzana, 15, 1r, 3a 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'annex en habitatge  
 aparellat situat al carrer Volcà Martinyà, 4 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a legalització d'obres d'adequació de  
 local per a bar-fleca, situat al carrer Sant Rafel, 31, B 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma d'habitatge aparellat i  
 construcció d'annex al carrer Rei Jaume I Conqueridor, 11 


