
 Data Acord: 04/12/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Benestar Social Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
 subvencions en règim de concurrència competitiva per a  

 l’organització, participació i desenvolupament d’activitats  

 veïnals, any 2015, segons les bases que s’adjunten a  

 l’expedient. 

 Benestar Social Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
 subvencions en règim de concurrència competitiva per a  

 l’organització, participació i desenvolupament d’activitats  

 d’acció social, any 2015, segons les bases que s’adjunten a  

 l’expedient. 

 Cultura / ICCO Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
 subvencions en règim de concurrència competitiva per a  

 l’organització, participació i desenvolupament de les  

 activitats culturals 2015, segons les bases que s’adjunten a  

 l’expedient. 

 Joventut /  Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
 subvencions en règim de concurrència competitiva per a  

 l’organització, participació i desenvolupament de l’activitat 

 d’educació en el lleure per a l’any 2015, segons les bases  

 que s’adjunten a l’expedient. 

 Joventut /  Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
 subvencions en règim de concurrència competitiva per a  

 l’organització, participació i desenvolupament de l’activitat 

 esportiva per a la temporada 2014/2015, segons bases que  

 s’adjunten a l’expedient. 

 Promoció  Aprovar realitzar una transferència corrent a favor del  
 Consell Comarcal de la Garrotxa amb la condició que siguin  

 destinats a projectes turístics d’àmbit comarcal, import que  

 correspon als ingressos realment recaptats del tercer  

 trimestre 2013 al segon trimestre del 2014. 

 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.4 de Construo Construccions Generals SL corresponent a  

 les obres d'urbanització del carrer Artigues Roges   

 - n.3 de Construo Construccions Generals SL corresponent a  

 les obres d'urbanització del carrer Artigues Roges 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació n.4 de Construo  
 Construccions Generals SL corresponent a les obres  

 d'urbanització carrer Artigues Roges a l’empresa Pere Boada  

 Comas SL 

 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. 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a UNED Girona 

 Ingressos Aprovar la liquidació del servei d'aigua corresponent al 3r  
 trimestre de 2014 

 Cementiri Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del cementiri  
 municipal a aquells titulars dels mateixos que han manifestat 

 la seva voluntat de vendre’ls 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Artyplan SA els treballs de  
 digitalització dels llibres d'actes del Ple de l'Ajuntament  

 del fons de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa 

 Contractació Procedir al tancament del primer any del contracte del servei 
 de neteja dels edificis i equipaments municipals adjudicat a 

 l’empresa UTE Ingesan SA Igfa SA 



 Contractació Acceptar de  l’empresa Ascensors Serra,SA adjudicatària del  
 servei de manteniment dels ascensors instal·lats als edificis 

 municipals que se assenyalen en l’acord de JGL de   

 27/03/2014; les millores presentades en la seva plica 

 Contractació Procedir a la venda a J.Serra Trias Inter-car Bas dels  
 vehicles i ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit  

 municipal 

 Contractació Aprovar el pagament del 20% del cànon de la concessió d’ús  
 dels llocs de venda del nou mercat municipal 

 Contractació Aprovar el programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i  
 autoritzar la seva execució a l’empresa  SOREA, SA, atenent a 

 la justificació de la seva viabilitat en el marc  

concessional, i donar compte de l’estat d’execució del pla 

d’inversions de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per Sorea,SA 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Tallers Casoal SL els treballs de  
 reparació de l'escultura de la rotonda de "La Solfa" 

 Contractació Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que  
 regiran l'adjudicació, mitjançant procediment negociat sense  

 publicitat, del servei de prevenció de riscos laborals i  

 vigilància de la salut del personal de l'Ajuntament d'Olot i  

 organismes autònoms i convocatòria de licitació 

 Contractació Contractar amb D. Solanilla Ruiz els  treballs de  
 realització del  projecte Daurat en el marc  del festival de  

 llum i de foc "Lluèrnia 2014" 

 Contractació Contractar amb l’empresa Ximenez Catalunya SLU el  
 subministrament de dotze cistelles amb ponsèties artificials  

 i  amb il·luminació artística nadalenca amb destí a la Plaça  

 Major i a la Plaça Rector Ferrer 

 Personal Aprovar el Pla de vacances de Nadal del personal d’aquesta  
 Corporació per l’any 2014 

 Urbanisme Aprovar  el plànol de modificació de la senyalització  
 vertical i senyalització horitzontal del carrer Verge de  

 Núria redactat pel director de l’àrea d’infraestructura i  

 obra pública en data novembre de 2014 

 Urbanisme Desestimar les al·legacions i aprovar definitivament el  
 projecte d’arranjament i millora del camí de Can Mali  

 promogut pel Consell Comarcal de La Garrotxa 

 Urbanisme Desestimar les al·legacions presentades i aprovar  
 definitivament les memòries valorades d’actuacions de  

 millora al Volcà del Montsacopa redactades pels serveis  

 tècnics municipals en data febrer de 2014 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació edifici plurifamiliar  
 2a fase reforma 2 habitatges usats situats al carrer Alt de  

 la Maduixa, 9 

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d'un supermercat 
 al carrer Mulleras 17 


