
 Data Acord: 02/04/2015 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Cultura / ICCO Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Institut del Teatre 
 per a la participació dels alumnes del Conservatori Superior 

 de Dansa en el Festival Sismògraf del 24 al 26 d'abril de  

 2015 

 Cultura / ICCO Aprovar el conveni per tal d’establir els termes de la  
 col·laboració entre la Corporació Catalana de Mitjans  

 Audiovisuals, SA i l’Ajuntament d’Olot per al Festival  

 Sismògraf 

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de  
 Girona, programa de Suport a l'acció de promoció i foment de  

 l'activitat físicoesportiva, dels ajuntaments i les entitats  

 esportives, presentar a l’esmentada convocatòria el projecte; 

 Programes de promoció esportiva i foment de l’activitat  

 física 2014/2015 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses, fase O 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses, fase ADO 

 Intervenció Procedir a la bestreta a Lluèrnia Associació Cultural en  
 concepte d’avançament del conveni atorgat, destinat a  

 l’activitat d’organització del festival Lluèrnia, aprovat per 

 la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2015. 

 Intervenció Procedir a la bestreta a Associació cultural Rialles Olot en  
 concepte d’avançament del conveni atorgat, destinat a  

 l’activitat de programació infantil anual, aprovat per la  

 Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2015. 

 Ingressos Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 4t.  
 trimestre de l'impost sobre activitats econòmiques exercici  

 2014 

 Contractació Modificar el contracte subscrit amb l’empresa Rubau-Tarrés,SA 
 de concessió d'obra pública per a la redacció de projecte,  

 enderroc, construcció i explotació del nou edifici del mercat 

 municipal d'Olot i trasllat provisional del mercat; en el  

 sentit de contractar a l’empresa Rubau-Tarrés,SAU les  obres  

 de millora funcional i  estètica de l’edifici  i exteriors  

 segons: 

 -Fase 1: Renovació integral de la urbanització de la Plaça  

 dels Coloms  

 -Fase 2: Millora funcional i estètica interior a l’edifici 

 Contractació Contractar amb l’empresa  RCR Bunka Fundació Privada els  
 treballs de producció de l'exposició al Palau Robert durant  

 la primavera-estiu 2015 

 

Compres Adquirir de  l’empresa Ravell SL 15 armilles antibales amb destí al 

personal de la Policia  Municipal. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Giromarc Montero SL els treballs de  
 subministrament de 5 de parts de cotxes en poliestiré amb  

 destí al festival Sismògraf 

 Contractació Contractar amb l’empresa Simon Lighting SA el subministrament 
 de divers material elèctric per a treballs de conservació  

 enllumenat carretera de les Tries 

 Contractació Contractar amb l’empresa Benito Urban SLU els treballs de  
 subministrament i muntatge d'un joc infantil a la plaça de  

 Sant Miquel 



 Urbanisme Aprovar en els seus termes, l’informe emès per l’equip tècnic 
 PAU-CD SLP redactor del Projecte de reparcel·lació del  

 Polígon d’Actuació 01.19 Plaça Campdenmàs i desestimar el  

recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local del 

dia 5 de febrer de 2015, pel qual s’aprova definitivament el 

Projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació 01.19 Plaça  

 Campdenmàs 

 Estalvi energètic Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de  
 Girona, Programa sol·licitud de subvenció del Pla a l'acció  

 2015 Línia 3 accions de millora energètica en edificis  

 municipals, presentar a l’esmentada convocatòria el projecte  

 Pla a l'Acció 2015 línia 3 Accions de millora energètica en  

 edificis municipals 

 Estalvi energètic Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de  
 Girona, Programa sol·licitud de subvenció del Pla a l'Acció  

 2015 línia 4 Accions de millora energètica enllumenat públic, 

  presentar a l’esmentada convocatòria el projecte Pla a  

 l'Acció 2015 Línia 4 Accions de millora energètica enllumenat 

 públic 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a ampliació de conjunt d'aparcaments  
 coberts en 2 unitats, al carrer Volcà Pedra Aguda, 11 

 Llicència d'obres Concedir  llicència per a reforma de local de fleca-cafeteria 
 al carrer Antoni Llopis, 8, B 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma de local sense ús determinat 
 a la carretera de Santa Pau, 13 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació d'accés en edifici  
 plurifamiliar al carrer Mulleras, 28 


