
 Data Acord: 26/02/2015 

 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 la certificació de liquidació d'obres de Rubau Tarrés 
 SAU corresponent a les obres del projecte d'urbanització  

 dels voltants de la Plaça Mercat d'Olot 

 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 Olot Televisió SL 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club de futbol Sant Roc 

 Contractació Aprovar compensar a l’empresa adjudicatària del servei de  
 neteja dels  edificis i equipaments municipals, UTE INGESAN,  

 SA IGFA, SA UTE NETEJA OLOT-, per la despesa ocasionada per  

 l’acomiadamentde objectiu d'una treballadora 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Prevemont sociedad de prevención SLU  
 els serveis de prevenció de riscos laborals en les  

 disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial,  

 ergonomia i psicologia aplicada i de vigilància de la salut  

 de l’Ajuntament d’Olot i els seus Instituts Municipals 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Novelec Garrotxa SL l subministrament  
 de material elèctric i d’il·luminació destinat a la renovació 

 dels punts d’enllumenat exterior del sector de les Planotes 

 Contractació Contractar amb I. Florin Capatina el servei de consergeria  
 del Pavelló Firal  d’acord amb les especificacions  

 establertes en el contracte que figura com annex a  

 l’expedient. 

 Contractació Contractar amb F. Mayans Bayé els  serveis de correcció del  
 llibre "Diccionari Biogràfic d'Olotins" d’acord amb el seu  

 pressupost annex a l’expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL el servei de  
 manteniment del programa informàtic "Antivirus McAfee" per un 

 termini des del 7 de febrer de 2015 al 6 de febrer de 2016;  

 d’acord amb el seu pressupost núm. OV/41574 annex a  

 l’expedient. 

 Contractació Prorrogar el contracte de prestació dels serveis  
 d’assessorament i gestió administrativa laboral de  

 l’Ajuntament d’Olot i dels seus Organismes Autònoms   

 adjudicat a l’empresa Gestoria Castells Professional en data  

 7 de febrer de 2013,  fins a la formalització del contracte  

 per a la prestació dels serveis esmentats, el qual  serà  

 objecte d’una nova licitació. 

 Contractació Resoldre amb efectes del dia 28 de febrer de 2015 el  
 contracte de lloguer del pis del carrer Castellà Llovera,  

 núm. 1-1er dreta i destinat a la prestació de serveis socials 

 com a seu de la Xarxa de Salut Mental 

 Contractació Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i  
 tècniques per adjudicar, mitjançant procediment negociat  

 sense publicitat, els serveis per a la realització de les  

 inspeccions preventives i les inspeccions periòdiques  

 reglamentàries d'instal·lacions elèctriques, aparells  

 elevadors, instal·lacions de climatització dels edificis  

 municipals i de l'enllumenat públic del municipi d'Olot i  

 convocatòria de licitació 



 Contractació Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del  
 dia 12 de febrer de 2015 de contractació 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; en  

 el sentit que es contracta a l’empresa Intergraph España SA  

 els serveis de manteniment de Geomedia Pro des de l’1 de  

 gener al 31 de desembre de 2015 

 Compres Adquirir de l’empresa New Project Networking SL 10 PC's model 
 Acer Veriton amb destí a la renovació del parc informàtic  

 d'aquest Ajuntament 

 Personal Aprovar les bases per a la creació d’una borsa de treball per 
 a personal laboral temporal per a la categoria administratiu 

 per dur a terme contractacions per cobrir temporalment  

 vacants o per atendre necessitats urgents. 

 Protecció Civil Aprovar el Pla d’Autoprotecció de la Residència La Tardor amb 
 les al·legacions que s’acompanyen 

 Urbanisme Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut global dins el  
 Fons de Cooperació econòmica i cultural 2015, amb el benentès 

 que un 85% es destinaran a l’execució dels projectes:  

 Conservació de paviment a les vies públiques: any 2015, i  

 millora d’accessibilitat en voreres de diversos carrers: any  

 2015; i el 15% es destinarà a l’activitat cultural de la  

 ciutat d’Olot programada per l’Institut de Cultura. 

 Urbanisme Aprovar el projecte de millora d’accessibilitat en voreres de 
 diversos carrers, any 2015, redactat pel director de l’àrea  

 d’Infraestructura i Obra Pública,  en data febrer de 2015. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a ampliació d'habitatge en edifici  
 bifamiliar entre mitgeres situat al carrer Toledo, 3 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació d'edifici per a obrador  
 industrial de pastisseria situat a l'avinguda Antoni Gaudí, 21 

 Medi Ambient /  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per al suport      

als ajuntaments per a la sega de camins rurals i la prevenció 

d'incendis forestals 


