
 Data Acord: 26/03/2015 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Benestar Social Vista la convocatòria de 23 de febrer de 2105 de la Diputació 
 de Girona. Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció  
 Social, amb la qual s’aproven les bases específiques  
 reguladores de subvencions per a projectes d’acció social en  
 l’àmbit de les comarques gironines, adreçades a ajuntaments i 
 entitats sense finalitats lucratives, presentar a  
 l’esmentada convocatòria el projecte: Vincles contra la  
 vulnerabilitat social 

 Cultura / ICCO Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, amb destí 
 al Festival Sismògraf 2015 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenació de despeses Fase O 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenació de despeses Fase  ADO 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural La Química 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural Rialles 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. 

 Contractació Deixar sense efectes  l’acord adoptat per la Junta de Govern  
 Local del dia 5 de març de 2015 relatiu  a l’adquisició a  
 l’empresa Guerin SA de lluminàries amb destí a l’Escola Pla  
 de Dalt 

 Contractació Contractar amb l’empresa Elèctric Jomi SL els treballs  
 d'arranjament de deficiències  de la instal·lació elèctrica  
 de les dependències de la Fundació d’Estudis Superiors (FES)  
 a l’edifici del carrer Fontanella, núm. 3 

 Contractació Desestimar  la sol·licitud presentada per l’empresa Ingesan  
 SA IGFA SA - UTE Neteja Olot; atès l’informe subscrit per la  
 tècnica de contractació en el qual es fonamenta la  
 desestimació 

 Contractació Aprovació plec de clàusules administratives particulars que  
 regiran l'adjudicació, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat de les obres del projecte de millora  
 d'accessibilitat en voreres de diversos carrers any 2015, i  
 convocatòria de licitació 

 Contractació Aprovació plec de clàusules administratives particulars per  
 adjudicar, mitjançant procediment obert, les obres del  
 projecte de conservació de paviment a les vies públiques any  
 2015 i convocatòria de licitació 

 Contractació Aprovació plec de clàusules administratives particulars per  
 adjudicar, mitjançant procediment obert, la licitació d'un  
 local comercial al carrer sant Rafael 23 i convocatòria  
 licitació 

 Contractació Aprovació plec de clàusules administratives particulars per  
 adjudicar, mitjançant procediment obert, la licitació d'un  
 local comercial al carrer Dr. Fàbrega - Plaça Hospital i  
 convocatòria de licitació 

 Compres Adquirir de l’empresa F. Sillero Ramos diversos elements  
 d’uniformitat  (pantalons, polos,mitjons, etc) amb destí al  
 personal de la Policia Municipal 

 Contractació Contractar amb l’empresa Gràfiques Alzamora SA  el  
 subministrament de 5000 rellotges "zona d'estacionament" 

 Contractació Contractar amb l’empresa Premira Energia SL el  
 subministrament de gasoil per a calefacció a les escoles:  
 Escola Llar, Malagrida, i Sant Roc 



 Personal Aprovar el Pla de vacances/assumptes propis del personal  
 d’aquesta Corporació per la Setmana Santa 2015 

 Personal Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea d’Informació 
 del territori d’aquest Ajuntament a  un estudiant de 1r.  
 curs del Cicle formatiu de grau superior de Projectes  
 d’edificació del Institut la Garrotxa 

 Urbanisme Aprovar inicialment el projecte de reforç estructura planta  
 baixa edifici Can Monsà (text refós) redactat pels serveis  
 tècnics municipals en data març de 2015. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació de 2 habitatges en  
 edifici plurifamiliar situat a la plaça Clarà, 10, 3r, 1a 

 Llicència d'obres Concedir llicència  per a obres d'adequació de local  
 comercial de venda d'animals i accessoris amb perruqueria  
 canina i consulta veterinària situada al carrer Pou del Glaç, 
 14 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a modificació de projecte d'obres   
 i rehabilitació-adequació de 2 cabanyes per usos complementaris  
 al Mas ca l'Anton (Batet) 

 Urbanisme Desestimar el recurs de reposició presentat contra l’acord de 
 la Junta de Govern Local del dia 12 de febrer de 2015,  
 denegatori de la concessió de llicència d’obres, d’acord amb  
 l’informe del lletrat d’urbanisme de data 23 de març de 2015  
 annex a la present resolució. 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 5 i 23 de  
 març de 2015 relatius a obertures, canvis de titularitat i  
 baixes d’activitats; llicències de gossos de raça considerada 
 potencialment perillosa i concessions d’horts municipals 


