
 Data Acord: 18/12/2014 

 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: 
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a les obres 
 del projecte complementari 1 de conservació paviments vies  
 públiques 2014   
 - de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a les obres 
 del projecte de conservació paviments vies públiques 2014   
 - certificació de Construccions J.Pallàs SL corresponent a  
 les obres d’actuació de seguretat edificis avinguda Alba Rosa 
 13   
 - de liquidació d'Elèctric Jomi SL corresponent a les obres  
 de construcció i instal·lació nou quadre elèctric per a  
 bombes a la Piscina municipal 

 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 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre Catòlic 

 Intervenció Concedir un ajut al Club Patinatge Artístic Olot 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l'Escola Pia 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Horseball la Garrotxa 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Atletisme Garrotxa 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Orfeó Popular Olotí 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l'Associació Veïns sant Miquel 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l'Associació Penya Embalats de  
 Sant Miquel 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a la Coral Croscat 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’AMIPA Cor de Maria - Maria Reina 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l'Associació Colla Gegantera Sant 
 Miquel 

 Intervenció Procedir a una bestreta al Centre Catòlic en concepte  
 d’avançament del conveni atorgat, destinat a l’organització  
 de la Cavalcada de Reis. 

 Intervenció Procedir a una bestreta a l’Associació de veïns de Sant  
 Francesc en concepte d’avançament del conveni, destinat a  
 l’organització d’activitats diverses al barri. 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de  
 Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,  
 Alimentació i Medi Natural, Direcció General del medi Natural 
 i Biodiversitat, amb destinació al finançament del projecte  
 anomenat Pavimentació camí perimetral volcà Montsacopa 

 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 subvenció exclosa 
 de concurrència pública a la Diputació de Girona per al  
 servei d'assessorament, mediació i intermediació en matèria  
 d'habitatge - assessorament jurídic-. 

 Ingressos Aprovar el model financer de l’aigua exercici 2015.   

 Contractació Modificar el contracte de concessió d’obra pública per a la  
 redacció de projecte, enderroc,  construcció i explotació del 
 nou edifici del mercat municipal d’Olot i trasllat  
 provisional del mercat, en el sentit de contractar les obres  
 corresponents a l’afectació de serveis, centre de  



 transformació i obres urbanització i ordenació de superfície 
 de les places Hospital i Coloms 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Vector DA SL els serveis  
 d'implementació del programa informàtic Poliwin Cloud, de  
 gestió i control d'accessos de les instal·lacions esportives  
 municipals d'acord amb el seu pressupost núm. 131 i l’informe 
 dels serveis tècnics municipals que figuren com annex a  
 l'expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Construo Construccions Generals SL  
 els treballs extres de les obres del projecte d’urbanització  
 de la prolongació del carrer Artigues Roges. Fase 2; d’acord  
 amb l’informe dels serveis tècnics annex a l’expedient. 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Elèctric Jomi SL les obres  
 d'arranjament de la xarxa de recollida d'aigües de l’edifici  
 Torre Malagrida destinat a alberg; d’acord amb el seu  
 pressupost núm. 30536 annex a l’expedient. 

 Contractació Prorrogar per un termini de sis emesos amb efectes del dia 1  
 de gener de 2015 el contracte de subministrament de l’energia 
 elèctrica de l’Ajuntament d’Olot adjudicat a l’empresa  
 Bassols Energia Comercial SL 

 Contractació Contractar amb l’empresa Construccions Meroca SL  els  
 treballs d'arranjament de diversos punts de la xarxa de  
 clavegueram dels carrers del  centre  d'Olot, d'acord amb el  
 seu pressupost  de data 10/12/2014 annex a l’expedient. 

 Contractació Resoldre, amb efectes del dia 30 de novembre de 2014 la  
 concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per  
 a l’explotació d’un quiosc de llamins al Passeig de Blay. 

 Contractació Adjudicar a C. Soler Prat la concessió administrativa per a  
 l’explotació del quiosc situat en una porció del domini  
 públic del Passeig de Blay d’Olot 

 Contractació Contractar amb l’empresa Consultoria Técnica Nexus Geografics 
 SL el servei  d'implantació  de la plataforma servidor i  
 visors del sistema d’informació geogràfica municipal, (GIS  
 intranet);  d’acord amb el seu pressupost de  data 11/12/2014 
 i l’informe dels tècnics municipals que figuren com annex a 
 l’expedient. 

 Contractació Que els serveis econòmics procedeixin al pagament a la  
 Societat General d'Autors i Editors de la factura núm.  
 3370751 corresponent a les actuacions musicals i d’altres  
 portades a terme durant les Festes del Tura 2014. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Masscomm Innova SL el  
 subministrament i instal·lació d'una càmera de vigilància  
 al Passeig de la Muralla,  d’acord amb el seu pressupost   
 núm. 14036 annex a l’expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa In2in solucions tecnològiques el  
 subministrament de "switchps" que suportin vlan's, veu-ip ,   
 d'acord amb el seu pressupost núm. 893  i l’informe  tècnic  
 que figuren com annex a l'expedient 

 Contractació Contractar amb l’empresa Doublet Ibérica SA el  
 subministrament del material amb destí a la Brigada Municipal 
 per al muntatge d'escenaris. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA el  
 subministrament material divers sub.base amb destí a les  
 obres d'adequació del parc del carrer Pare Roca cantonada  
 carrer Pintor Galwey. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Ingeniería, Construcción y técnicas  
 iluminación SL  el lloguer de material d'i·luminació de Nadal 
 amb destí als diversos carrers i places de la ciutat 

 Contractació Contractar amb l’empresa Hormigones Pirenaicos SA  el  
 subministrament de material per a la construcció. 



 Contractació Contractar amb l’empresa F.Sillero Ramos el subministrament  
 vestuari  amb destí al personal de  la Brigada Municipal que  
 es descriu en l’informe núm. 2014-83 i segons els preus  
 unitaris dels  pressupostos núm. 538 i 638, els quals figuren 
 com annex a l’expedient 

 Contractació Adquirir de la casa Noumovil SL un vehicle Toyota model Yaris 
 hybrid City de color blanc, segons les especificacions que  
 es detallen en el seu pressupost annex a l’expedient, i amb  
 destí  als serveis tècnics de l'àrea d'Infraestructura i Obra 
 Pública. 

 Contractació Adquirir de la casa Ingeniería, Construcción y técnicas  
 iluminación SL 16 unitats de sostre de llum model 686 de  
 color blau amb destí a la il·luminació de Nadal a diversos  
 carrers de la Ciutat. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Coelec instal·lacions SL el  
 subministrament i instal·lació d'una climatizadora amb destí a  
 l’edifici Casa Trincheria. 

 Personal Aprovar la convocatòria i les bases per a la contractació,  
 pel procediment d’urgència, mitjançant contracte de relleu a  
 jornada parcial del 75%, d’un lloc de treball d’oficial 1a.  
 jardiner, grup C2, adscrit a la Brigada Municipal. 

 Personal Aprovar la convocatòria i les bases per a la contractació,  
 pel procediment d’urgència, mitjançant contracte de relleu a  
 jornada parcial del 75%, d’un lloc de treball d’oficial 1a.  
 pintor, grup C2, adscrit a la Brigada Municipal. 

 Personal Aprovar la convocatòria i les bases per a la contractació,  
 pel procediment d’urgència, mitjançant contracte de relleu a  
 jornada parcial del 75%, d’un lloc de treball d’oficial 1a.  
 manteniment d’escoles, grup C2, adscrit a la Brigada  
 Municipal. 

 Promoció  Autoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi  
 núm. 11 

 Urbanisme Aprovar la memòria valorada d’actuacions de millora a la  
 Plaça de Braus d’Olot, acció 2014, redactada pels serveis  
 tècnics municipals en data desembre de 2014. 

 Urbanisme Aprovar el projecte de renovació dels punts d’enllumenat  
 exterior del sector Les Planotes redactat pel director de  
 l’àrea d’infraestructura i obra pública en data desembre de  
 2014. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a ampliació d'habitatge unifamiliar  
 aparellat situat al carrer Geranis, 28 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de local sense ús situat  
 al carrer Mulleras, 28, B 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a modificació de projecte de  
 construcció d'habitatge unifamiliar aïllat situat a la  
 carretera de la Deu, 91 

 Contractació Determinar la correspondència als conceptes de l'import que  
 l’Ajuntament ha fet efectiu a Rubau Tarrés, SAU (obres de  
 construcció del supermercat Plaça Mercat) 

 Contractació Declarar deserta  la licitació per adjudicar, mitjançant  
 procediment obert i per tràmit d’urgència, la concessió  
 d’autorització per a la utilització de les instal·lacions del 
 Pavelló Firal per a la Nit de Nadal 2014. 


