
 Data Acord: 19/03/2015 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Benestar Social Aprovar l’annex al conveni tipus de col·laboració  
 interinstitucional entre la Diputació de Girona i  

 l’Ajuntament d’Olot per al desenvolupament del programa de  

 teleassistència (CN/1757), fins al 16 d’abril de 2017. 

 Arxiu Aprovar un conveni per a la donació i cessió dels drets  
 d’explotació dels "Fons Josep Berga Boix" i "Fons Josep Berga 

 Boada". 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses - Fase O 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses - Fase ADO 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural i Recreativa 
 Els Murruts 

 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 Sol·licitar a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA 
 que continuï prestant aquest servei a l’Ajuntament d’Olot en 

 les mateixes condicions que figuren en l’esmentada addenda,  

 fins a 31 de desembre de 2015 

 Ingressos Aprovar les bases a regir per a la sol·licitud de reducció de 
 la taxa municipal de recollida d’escombraries domiciliàries  

 per les vivendes ubicades en sòl rústic a regir per aquest  

 exercici 2015 

 Ingressos Aprovar les bases a regir per a la sol·licitud de reducció de 
 la taxa de prestació de servei de recollida i tractament  

 d’escombraries domiciliàries i taxa de serveis de clavegueram 

 per aquest exercici 2015 

 Ingressos Liquidació del servei d'aigua i clavegueram corresponent al  
 4t trimestre 2014 

 Contractació Formular aclariments a la licitació per adjudicar el  
 subministrament i manteniment de l'equipament de telefonia i  

 del servei de telecomunicacions de l'Ajuntament d'Olot 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Arico Forest SL els treballs de poda  
 dels plàtans de la plaça Manel Marcillo d'acord amb el seu  

 pressupost núm. 929 i l’informe del SIGMA que figuren com   

 annex a l'expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Olot serveis de construcció SCCL   
 les obres de supressió  de barreres arquitectòniques i  

 d'adaptació de diversos guals per a vianants, consistents en  

 la construcció de 17 guals (demolició de la vorera i formació 

 del gual adaptat a la normativa vigent) 

 Contractació Contractar amb l’empresa Figueras Fills SL els treballs de  
 tramitació dels butlletins de les instal·lacions elèctriques  

 temporals executades pels operaris de la Brigada Municipal  

 amb destí a diversos actes, festes i d'altres activitats que  

 s'han portat a terme a la Ciutat durant l'any 2014. 

 Contractació Procedir a la revisió de preus del conveni subscrit entre la  
 Generalitat de Catalunya- Departament de Medi Ambient- de  

 cessió d’una part de l’edifici Torre Castanys per a seu dels  

 serveis administratius del Parc Natural de la Zona Volcànica  

 de la Garrotxa 

 Contractació Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en  
 data 26 de febrer de 2015 relatiu a la resolució del  

 contracte de lloguer del carrer Castellà Llovera núm. 1-1er- 

dreta en el sentit que es comunica la voluntat de l’Ajuntament 

d’Olot de rescindir el contracte esmentat, i resoldre el contracte 

en data 31 de maig de 2015. 



 Contractació Contractar amb l’empresa Plana Hurtós Enginyers SLP els  
 treballs de legalització de les instal·lacions  

 d'electricitat, tèrmica i de gas de l'edifici dels  vestidors 

 de l'Estadi Municipal d'Olot 

 Contractació Acceptar la cessió del convenis signats entre l’Ajuntament  
 d’Olot i La Fageda  SCCL per  a la realització de diversos  

 treballs de jardineria i manteniment de jocs infantils al  

 municipi d’Olot i que passaran a ser  prestats per Fundació  

 La Fageda 

 Contractació Suspendre el procediment de licitació 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; aprovat per la Junta de Govern  

 Local del dia 26 de febrer de 2015. 

 Personal Aprovar les bases i la convocatòria per a la creació d’una  
 borsa de treball de personal laboral temporal de l’Ajuntament 

 d’Olot i organismes autònoms per a la categoria auxiliar  

 administratiu per dur a terme contractacions per cobrir  

 temporalment vacants o per atendre necessitats urgents. 

 Personal Aprovar la convocatòria per a la creació d’una borsa de  
 treball per a personal laboral temporal de l’Ajuntament  

 d’Olot i organismes autònoms de la categoria administratiu  

 per dur a terme contractacions per cobrir temporalment  

 vacants o per atendre necessitats urgents. 

 Informàtica Vista la convocatòria de subvencions de d'àrea de règim  
 econòmic i noves tecnologies de la Diputació de Girona als  

 ajuntaments de les comarques gironines de més de 30.000  

 habitants per finançar projectes per facilitar l'accés a les  

 noves tecnologies any 2015, sol·licitar una subvenció 

 Protecció Civil Aprovar el Pla d’autoprotecció de la Residència El Cassés de  
 la carretera de Riudaura amb la referència de la plataforma  

 Hermes 9017E/2827/2015, amb les al·legacions que s’acompanyen 

 Protecció Civil Nomenar els membres de l’Associació de voluntaris de  
 Protecció Civil d’Olot 

 Urbanisme Aprovar inicialment el projecte de reforma de local com a  
 oficina d'informació turística per a la ciutat d'Olot  

 redactat per Arnau Estudi d’arquitectura en data febrer de  

 2015. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'habitatge unifamiliar  
 aïllat a la carretera de Batet, 1 


