
 Data Acord: 30/12/2014 

 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 O) 

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

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

 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 - n.3 de Construccions Pallàs SL corresponent a les obres de  

 construcció dels vestidors de l'estadi municipal fase 1.2   

 - n.6 de Puig Alder SL corresponent a les obres de  

 construcció vestidors estadi municipal fase 1.1 

 - de liquidació de Construccions J.Pallàs SL corresponent a  

 les obres d'actuacions de millora al volcà Montsacopa acció  

 2014 

 Intervenció Aprovar la certificació de liquidació de Josep Vilanova SA  
 corresponent a les obres de condicionament i millora de  

 l'avinguda Països Catalans 

 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 Aprovar una relació de modificacions internes de crèdit: 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Termosun Energias SL el subministrament 
 de dues calderes de biomassa a les instal·lacions de la  

 xarxa de calor d’Olot 

 Contractació Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 24  
 d’octubre de 2014 de contractació dels treballs de  

 realització i projecció del projecte màpping nadalenc a la  

 façana de l’Ajuntament d’Olot, en el sentit  d’adjudicar-ho a 

 favor de l’empresa Produccions Minnim SC 

 Contractació Que els serveis econòmics d’aquest Ajuntament procedeixin al  
 pagament de la factura núm. 162/2014-E presentada pel  

 Col·legi d’Advocats de Girona, corresponent a la prestació  

 del servei d’orientació jurídica (SOJ) del municipi d’Olot  

 durant l’any 2014. 

 Contractació Donar compte  del Decret de l’Alcaldia de data 19 de desembre 
 de 2014 d’aprovació de les esmenes als plecs de clàusules  

 administratives i tècniques per adjudicar, mitjançant  

 procediment negociat sense publicitat, el servei de prevenció 

 de riscos laborals i vigilància de la salut del personal de  

 l’Ajuntament d’Olot i dels Organismes Autònoms. 

 Compres Adquirir de  l’empresa Ingeniería, Construcción y Técnicas  
 Iluminación SL, 30 motius nadalencs model estalactita mini  

 destellos centellantes color blanc pur amb destí a la  

 il·luminació de Nadal amb destí als carrers de la Ciutat 

 Contractació Contractar amb l’empresa Benito Urban SLU el subministrament  
 de mobiliari urbà amb destí als espais públics dels Barris de 

 Sant Miquel i Sant Roc 

 Compres Adquirir de  l’empresa Sacopa SAU divers material elèctric  
 amb destí a la Brigada Municipal per a treballs de  

 conservació i manteniment de l'enllumenat de vials, espais  

 públics i instal·lacions edificis municipals; tot això  

 d’acord amb l’informe del director tècnic de la Brigada  

 Municipal annex a l’expedient. 

 Patrimoni Aprovar el conveni  a subscriure entre aquest Ajuntament i  
 l’empresa Olotinox SA per tal d’adequar una finca situada al  

 carrer Estadi, per accessibilitat a les instal·lacions  

 esportives 



 Patrimoni Aprovar l’acta de data desembre de 2014 subscrita entre  
 aquest Ajuntament i l’empresa Bahia Guantanamo,SL per a la  

 cessió d’ús en precari de l’espai destinat a taquilles i el  

 passatge del Cinema Colon. 

 Promoció  Informar favorablement i aprovar la proposta presentada pel  
 col·lectiu de taxistes d’Olot, en el sentit que, durant l’any 

 2015, no hi hagi cap increment de les tarifes urbanes del  

 servei de taxi a la nostra ciutat; amb la qual cosa les  

 tarifes que s’aplicaran a aquest servei seran les mateixes de 

 l’any 2014 

 Urbanisme Aprovar inicialment el conveni d’execució urbanística del  
 polígon 01.01 Pla de Braus. 

 Urbanisme Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del Polígon  
 d’Actuació 01.19 Plaça Campdenmàs, redactat per Colomer-Rifà, 

 d’acord amb l’informe emès per l’enginyer municipal en data  

 desembre de 2014. 

 Urbanisme Aprovar el conveni de regularització de finques en relació a  
 l’execució del polígon d’actuació 01.04 Illa del Teatre. 

 Urbanisme Adoptar acord relatiu a expropiació forçosa finca Hostal del  
 Sol 

 Urbanisme Denegar la proposta de modificació del projecte de reforma de 
 l’edifici situat al carrer Geranis, 97, pel que fa a  

 l’aïllament tèrmic de l’edifici en la seva façana principal 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació Alumnes Institut la  
 Garrotxa 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Consell Esportiu de la Garrotxa 

 Contractació Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en  
 sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2014 relatiu  a  

 l’adjudicació a l’empresa Elèctric Jomi SL de les obres  

 d’arranjament de la xarxa de recollida d’aigües a l’edifici  

 Torre Malagrida  

 Contractació Contractar amb  l’empresa Pere Boada Comas SL els treballs  
 relatius a les obres d'arranjament del tram inicial del Camí  

 de Rebaixinc d'acord amb el seu pressupost núm. 14/8089 annex 

 a l’expedient. 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Indelma SA els treballs de  
 retapissar 8 sofàs  de la Biblioteca Marià Vayreda d'acord  

 amb el seu pressupost annex a l’expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa J.Juanola SL els treballs  de  
 subministrament i instal·lació  generadora d'ACS a la Llar  

 d'Infants del Morrot d'acord amb el seu pressupost annex a  

 l'expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa M.A.Luque Fernández els treballs de  
 renovació de voreres a diversos carrers de la Ciutat i de  

 conservació i manteniment de diversos espais públics als  

 barris de Sant Miquel i de Sant Roc 


