
 Data Acord: 20/11/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Arxiu Aprovar el conveni i acceptar la donació i cessió de drets  
 del Fons À. Noguera Magrià. 

 Intervenció Donar compte del retorn dels imports del cèntim sanitari  
 segons resolucions d’octubre de 2014. 

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

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

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Col·lectiu Cinema Independent de 
 la Garrotxa 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a la Casa Cultural de Andalucía de  
 la Garrotxa 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a la Cambra de Comerç de Girona 

 Ingressos Aprovació proposta RFALLITM de baixes presentades per  
 Recaptació en concepte de multes 

 Ingressos Aprovació proposta de baixes presentades per Recaptació per  
 diferents conceptes 

 Contractació Aprovar les actes del dia 3 d’octubre de 2014 de preus  
 contradictoris de les obres del projecte de construcció dels  
 vestidors de l’Estadi Municipal Fase 1.1 

 Contractació Adjudicar a l’empresa The City Olot SL l’autorització per a  
 la utilització de les instal·lacions del Pavelló Firal d’Olot 
 per la Nit de Cap d’Any 2014. 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Rubau Tarrés SAU els treballs  
 relatius a l'obra civil per a la instal·lació de la  
 senyalització dels carrers adjacents a l'entorn del nou  
 Hospital Comarcal 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Croquetes d'autor, la concessió d’ús  
 del lloc de venda Lot 2 de la Plaça Mercat, dedicat a carns- 
 xarcuteria, rostisseria, altres i altres 

 Contractació Contractar amb l’empresa Oziona soluciones de entretenimiento  
 SL el subministrament  i instal·lació d’un joc infantil  ref. 
 PI011Q15801 amb destí al parc infantil del carrer Pare Roca  
 cantonada C/Pintor Galwey 

 Protecció Civil Aprovar el Pla d'Autoprotecció del concert de la festa de la  
 nit de cap d'any al pavelló firal 

 Urbanisme Desestimar una al·legació  i aprovar definitivament el  
 projecte de remodelació de la Plaça dels Coloms redactat per  
 Land Urbanisme i Projectes SLP en data setembre de 2014. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de local per a centre  
 terapèutic, situat al carrer Mestre Moner, 14 


