
 Data Acord: 13/11/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 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 Construccions J.Pallàs SL corresponent a les obres  

 de construcció dels vestidors de l'estadi municipal fase 1.2  

 - n.2 de Construccions J.Pallàs SL corresponent a les obres  

 de construcció dels vestidors de l'estadi municipal fase 1.2  

 - n.4 de Puig Alder SL corresponent a les obres de  

 construcció dels vestidors de l'estadi municipal fase 1.1  

 - n.5 de Puig Alder SL corresponent a les obres de  

 construcció dels vestidors de l'Estadi municipal fase 1.1 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació Hatambinnira Jikke  
 Lemunu 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’AV del Xiprer i les Planotes 

 Intervenció Concedir un ajut  econòmic a l’AV Sant Roc 

 Intervenció Concedir un ajut  econòmic a l'AOAPIX 

 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. 

 Ingressos Donar compte del decret d'aprovació de la liquidació de la  
 taxa d'ocupació del domini públic per empreses  

 subministradores 3r trimestre 2014 

 Recaptació Derivació de responsabilitat subsidiària als administradors  
 de societats 

 Recaptació Derivació de responsabilitat solidària als cotitulars de  
 societats o comunitats de béns 

 Contractació Contractar amb l’empresa Rubau Tarrés SAU els treballs  
 relatius a l'obra civil per a la instal·lació d'enllumenat  

 públic a la prolongació del carrer Francesc  Macià en el tram 

 entre el carrer Estadi i el carrer Francesc Bartrina. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Mobles i Fusteria Ramon Aulinas SC  
 els treballs d'instal·lació i desmuntatge de la garlanda de  

 les Festes del Tura 2014 al Nucli Antic d'Olot. 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Construccions Movi SC els treballs  
 de reposició de l'aplacat de pedra del mur lateral dret del  

 final de carrer Geranis d’acord amb el seu pressupost  i  

 l’informe del  director tècnic de la Brigada Municipal. 

 Contractació Donar compte  del Decret de l’Alcaldia del dia 7 de novembre 
 de 2014 es va declarar deserta la licitació per adjudicar,  

 mitjançant procediment  negociat sense publicitat, la  

 concessió d’ús de lloc de venda Lot 2 del nou mercat  

 municipal d’Olot 

 Contractació Donar compte  del Decret de l’Alcaldia del dia 7 de novembre  
 de 2014 d’aprovació del plec de clàusules administratives  

 particulars i convocatòria de licitació per adjudicar,  

 mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la  

 concessió d’ús del lloc de venda Lot 2 dedicat a la venda de  

 carns-xarcuteria, rostisseria, altres i altres del nou mercat 

 municipal. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Simon Lighting SA el  
 subministrament d'enllumenat públic (bàculs i lluminàries)  

 amb destí a la prolongació del carrer Francesc Macià tram  

 entre el C/Estadi i el C/Francesc Bartrina. 



 Contractació Contractar amb l’empresa Maderas Cunill SA el subministrament 
 de tanca anglesa reforçada   per al tancament de l'àrea de  

 jocs infantils  de la plaça Picasso. 

 Urbanisme Aprovar el projecte d'urbanització espai exterior de l'àrea  
 d'equipament esportiu carrer Estadi redactat director de  

 l’àrea d’infraestructura i obra pública en data novembre de  

 2014. 

 Urbanisme Aprovar el projecte d’implantació de les noves parades del  
 transport públic i manteniment de les existents redactat pel  

 director de l’àrea d’infraestructura i obra pública en data  

 octubre de 2014. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en edifici  
 plurifamiliar situat al carrer Sant Ferriol, 18 


