
 Data Acord: 12/02/2015 

 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 d’obres de Rubau Tarrés SAU corresponent a  

 les obres de tancament d'una aula-estudi, reforma de  

 l'oficina dels serveis de català i pintat de despatx de  

 l'edifici de can Monsà  

 - de liquidació definitiva d’obres - extres de Rubau Tarrés  

 SAU corresponent a les obres d’adequació seguretat contra  

 incendis i actuació d'accessibilitat edifici de can Monsà 

 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 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Comerciants d'Olot 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a Motor Antic Garrotxa 

 Intervenció Procedir a una bestreta a la Junta Veïnal de Batet en  
 concepte d’avançament del conveni atorgat, destinat a  

 l’aportació municipal per a l’exercici 2015. 

 Intervenció Procedir a una bestreta al Centre d'Iniciatives Turístiques  
 d'Olot en concepte d’avançament del conveni atorgat, destinat 

 a l’activitat de celebració del carnaval i altres activitats 

 organitzades per l’entitat. 

 Intervenció Procedir a una bestreta a l'Associació Cultural la Química en 
 concepte d’avançament del conveni atorgat, destinat a  

 l’activitat organització festival El Mini 

 Intervenció Adoptar acord sobre la facturació de Gas Natural SDG, SA  
 (exercici 2014) 

 Contractació Contractar amb l’empresa Intergraph España SA el servei de  
 manteniment dels programaris d'Intergraph " Geomedia Pro" i  

 "Geomedia Web Map" per un termini des de l’1 de gener al 31  

 de desembre de 2015 

 Contractació Contractar amb l’empresa Rubau Tarrés SA els treballs extres  
 de les obres d’adequació de seguretat  contra incendis i  

 d’accessibilitat de l’edifici de Can Monsà 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Electricitat Mas SL els treballs de 
 preparació per al subministrament en baixa tensió de les  

 dependències de l'antic hospital Sant Jaume, d'acord amb el  

 seu pressupost de data 30 de gener de 2015; consistents en el 

 subministrament d’una centralització de comptadors  per a 20 

 equips 

 Contractació Contractar amb l’empresa Ingeniería, Construcción y técnicas  
 iluminación SL el servei de lloguer de material  

 d'il·luminació de Nadal amb destí a la Brigada Municipal per  

 a la seva instal·lació als carrers de la Ciutat, segons  

 s’especifica en el seu pressupost i l’informe de la Brigada  

 Municipal núm. 2015-13 annexos a l’expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Edicions El Bassegoda SL la   
 inserció d’un espai informatiu setmanal de 12 mòduls a la  

 revista "La Comarca d'Olot" per a la difusió d’anuncis,  

 concursos, ofertes de treball, calendaris, sol·licituds i  

 totes aquelles informacions pròpies de l’Ajuntament  

 considerades d’interès públic. 



 Contractació Contractar amb Ràdio Olot SA els serveis de divulgació,  
 producció i difusió de material radiofònic de l'Ajuntament  

 d'Olot  per un termini des de l’1 de gener al 31 de desembre  

 de 2015, que inclou: producció i emissió de falques, emissió  

 del programa"l’Ajuntament informa" de periodicitat setmanal 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Pere Boada Comas SL els treballs  
 d'obra civil per a la instal·lació de cartells lluminosos  

 indicadors de les places lliures als aparcaments públics  

 Contractació Aprovar el pagament del 75 % del cànon restant de la  
 concessió d’ús dels llocs de venda del nou mercat municipal,  

 d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 10 del plec de  

 clàusules, i que correspon a l’any 2015 

 Urbanisme Aprovar el projecte de substitució de tancaments (fase 1)  
 Residència Geriàtrica Hospital Sant Jaume redactat pels  

 serveis tècnics municipals en data gener de 2015. 

 Compres Adquirir de la casa Estanys Blaus SL switxs per tal  
 d’actualitzar la xarxa informàtica d’aquest Ajuntament 

 Urbanisme Aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit entre  
 l’Ajuntament d’Olot, l’empresa Mercadona, SA i l’entitat  

 mercantil Nova Garrotxa Industrial i Comercial, SL per a  

 l’obertura i urbanització del futur carrer de Francesc de  

 Macià. 

 Secretaria Aprovar l’acord marc per a la realització de tràmits  
 administratius per via telemàtica 

 Urbanisme Satisfer justpreu expropiació finca Sant Joan de les  
 Abadesses, 36 

 Secretaria Aprovar el Protocol específic de tramitació per a  
 l’autoliquidació electrònica de vehicles 

 Llicència d'obres Denegar  la sol·licitud de llicència per a reforma  per  
 adequació de la planta entresòl situada al carrer Mulleras  

 número 10, per a nou local comercial, i adequació de l’espai  

 posterior, actualment inacabat, per un nou espai d’oficina i  

 cambra higiènica del local comercial 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de local per a escola  
 d'idiomes situada al carrer Pere Llosas, 1 

  Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de local per a carnisseria 
 situada a la carretera de la Pinya, 15 

  Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de local per a oficina  
 tècnica situada al passatge Bernat Desclot, 4 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma i ampliació d'edifici d'ús  
 residencial situat al carrer pintor Galwey, 1 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'edifici comercial  
 situat a la carretera Sant Joan de les Abadesses, 79 


