
 Data Acord: 30/10/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 IME / Ensenyament Donar suport a l’Institut Montsacopa en la sol·licitud als  
 Serveis Territorials d’Ensenyament, per impartir el cicle de  
 la família Serveis Socioculturals i a la Comunitat, i en  
 concret, el cicle Integració Social, de grau superior. 

 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:  
 - núm. 3 de Puig Alder SL corresponent a les obres de  
 construcció vestidors de l'Estadi municipal d'Olot fase 1.1   
 - de liquidació 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 Puig Alder 
 SL corresponent a les obres de construcció vestidors a  
 l'Estadi municipal d'Olot fase 1.1 al  Banc Popular 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Girona, Àrea  
 de Cooperació Local, cultural i d’Acció Social. Assistència i 
 Cooperació als Municipis, amb destinació a funcionament de  
 llars d’infants de titularitat municipal curs 2013-2014 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Dipsalut, Organisme de  
 Salut Pública de la Diputació de Girona, amb destinació a  
 adequar diverses instal·lacions municipals per passar revisió  
 ECA i reduir risc de legionel·la 

 Contractació Revisar el preu del contracte, subscrit amb l’empresa UTE  
 Ingesan SA - Igfa SA - UTE Neteja Olot pel servei de neteja  
 dels edificis i equipaments municipals agrupats en els Blocs: 
 A, B, C,D, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2014 

 Contractació Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 24 d’octubre de 
 2014 d’aprovació del plec de clàusules administratives  
 particulars i convocatòria de licitació per adjudicar,  
 mitjançant procediment negociat sense publicitat, del LOT 2  
 dedicat a carns,xarcuteria i altres, del nou mercat municipal. 

 Contractació Aprovació preus contradictoris núm. 5 al 15 de les obres del  
 projecte de vestidors de l'Estadi municipal fase 1.1  
 (Actuació 2012/545 del PUOSC) 

 Contractació Aprovació actes preus contradictoris 1,2,3,4,5,6,7,8,9 de les 
 obres de construcció dels vestidors de l'Estadi Municipal,  
 fase 1.2 

 Contractació Contractar amb l’empresa Chaper SL el subministrament i  
 col·locació de senyalització d'orientació a la nova illa  
 hospitalària d’acord amb el seu pressupost núm. 1480 annex a  
 l’expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Chaper SL el subministrament i  
 col·locació de senyalització d'orientació de la ubicació de  
 l'Hospital Comarcal en substitució de l'actual Hospital St.  
 Jaume; d’acord amb la seu pressupost núm. 1504 annex a  
 l’expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Inspecció i Manteniment de l'entorn  
 urbà SL el subministrament d'un gronxador d'alumini per a  
 nens/es amb mobilitat reduïda, ref. PAH410, amb destí al Parc 
 de Pequín d’Olot 

 Contractació Contractar amb l’empresa Benito Urban SLU el subministrament  
 d'una marquesina "Iris" amb  banc i un lateral (referència  
 MA02/1 amb destí a la nova parada del TPO al nou Hospital  
 d'Olot 



 Medi Ambient /  Aprovar el conveni amb Dipsalut per a la cessió de la xarxa  
 de parcs urbans de salut i itineraris saludables del municipi 
 d'Olot 

 Via Pública Modificar l’acord relatiu a la millora del control d’accessos 
 i de reordenació de trànsit al Nucli Antic, aprovat per la  
 Junta de Govern Local del dia 20 d’octubre de 2014,  
 concretament en el punt 3 del Pla de trànsit 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a obres de reforma d'edifici  
 bifamiliar situat a l'avinguda Morrot, 3 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a legalització d'obres d'adequació  
 d'edifici industrial situat a l'avinguda Europa, 25 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 9 i 14  
 d’octubre de 2014, relatius a obertures i baixes d’activitat  
 i atorgament de llicències per a gossos de raça potencialment 
  perillosa 


