
 Data Acord: 14/05/2015 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 IME / Ensenyament Aprovar el conveni de col·laboració de l’Administració de la  
 Generalitat mitjançant el Departament d’Ensenyament amb  
 l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per  
 a la realització de programes de qualificació professional  
 organitzades en la modalitat Pla de Transició al treball, per 
 a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense  
 obtenir el títol de graduat/da en educaió seundària  
 obligatòria. 

 Cultura / ICCO Aprovar el conveni per tal d’establir els termes de la  
 col·laboració entre l’Agència Catalana de la Joventut i  
 l’Ajuntament d’Olot per a la concessió d’avantatges de tipus  
 econòmics als titular del Carnet Jove per l’adquisició  
 d’entrades del Festival Sismògraf. 

 Festes Aprovar les bases per a l’adjudicació de les barraques i de  
 la neteja de gots, per a les Festes del Tura de l’any 2015. 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Contractació Adjudicar a l’empresa Construo Construccions Generals SL les  
 obres del projecte de millora d’accessibilitat en voreres de  
 diversos carrers anys 2015 

 Contractació Aprovar la despesa  corresponent als mesos d’abril a desembre 
 de a l’any 2015 del contracte subscrit amb l’empresa  IGFA- 
 URBASER UTE 

 Contractació Contractar amb l’empresa La Caraba serveis a la cultura SL  
 els teballs de subministrament de material i instal·lació de  
 la sonorització del saló de sessions i de la sala "Leonci  
 Quera" 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Soy & Soy pintats i lacats SL les  
 obres de sanejament a la torre del parc públic situat entre  
 el carrer Josep Ayats i l’avinguda dels  Reis Catòlics 

 Contractació Contractar amb l’empresa Tabiques Pluviales Porras SL els  
 treballs de construcció d'envà pluvial  a les parets mitgeres 
 dels edificis núm. 22-24 i 26 del carrer dels Sastres 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Etra Bonal SA els treballs de  
 subministrament i instal·lació de  fibra òptica per a la  
 connexió  dels equipaments: Ajuntament- IMEJO; així com  
 l’adquisició de 4 conversos a fibra d’1GB 

 Contractació Contractar amb l’empresa Electrònica Joan SL els treballs de  
 subministrament i instal·lació fibra òptica per a la connexió 
 dels equipaments Hospici- Brigada Municipal 

 Contractació Contractar amb l’empresa Drim Medio Ambiente SL els serveis  
 de millora dels parterres enjardinats  del carrer  
 circumval·lació Jaume II 

 Contractació Aprovar el plec de clàusules per contractar, mitjançant  
 procediment negociat sense publicitat, les obres del projecte 
 de millora urbana i implantació d'aparcaments a l'entorn de  
 l'hospital d'Olot. 

 Contractació Aprovar el plec de clàusules per contractar, mitjançant  
 procediment obert, el subministrament de dos  turismes per a  
 la policia municipal, mitjançant sistema d'arrendament amb  
 opció de compra 

 Contractació Aprovar el plec de clàusules per contractar, mitjançant   
 procediment negociat sense publicitat,  servei per a la  
 realització d'informes tècnics en les instal·lacions  
 elèctriques dels edificis municipals i d'enllumenat públic. 



 Contractació Deixar sense efecte el plec de clàusules administratives  
 particulars i tècniques aprovats per la Junta de Govern del  
 dia  26 de març de 2015 i aprovar el nou plec de clàusules  
 administratives particulars i tècniques  que regiran la  
 licitació per adjudicar, mitjançant procediment obert, la  
 concessió demanial d’un local comercial al carrer  Dr.  
 Fàbregas- plaça Hospital. 

 Contractació Deixar sense efecte el plec de clàusules administratives  
 particulars i tècniques aprovats per la Junta de Govern del  
 dia  26 de març de 2015 i aprovar el nou plec de clàusules  
 administratives particulars i tècniques  que regiran la  
 licitació per adjudicar, mitjançant procediment obert, la  
 concessió demanial d’un local comercial al carrer Sant  
 Rafael, núm. 23. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Ibermar SL una unitat E7W01A-HP MSA  
 1040 i 6 unitats de J9F36A  i la seva instal·lació en el rack 
 nou, configuració i posta marxa coma unitat de còpies,  
 d’acord amb el seu pressupost  i l’informe tècnic que figuren 
 com annex a l’expedient. 

 Compres Adquirir de  l’empresa In2in solucions tecnològiques  
 equipament informàtic 

 Contractació Contractar amb l’empresa  Infoself Sistemes SL el  
 subministrament de l’aplicació  " Watchguard APT Bocker for  
 XTM 535" així com 10 hores suport 

 Contractació Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL una unitat de  
 B7319A -HP STOREVITTUAL 4330 1 TB MDL SAS Storage 

 Contractació Contractar amb l’empresa Benito Urban SLU el subministrament  
 de dues marquesines 

 Protecció Civil Aprovar el Pla d'Autoprotecció de Cantània 

 Urbanisme Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del PA  
 12.01 Hostal del Sol 

 Llicència d'obres Concedir llicència  per a restitució d'un sostre d'edifici  
 unifamiliar al carrer Dàlies, 17 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma i adequació local en planta  
 baixa per llar d'infants al carrer  Fontanella, 10 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a enderroc d'edifici d'habitatge al  
 carrer Cirerer, 22 

 Llicència d'obres Concedir llicència  per a modificació de projecte d'obres  
 d'adequació d'estació depuradora d'aigües residuals per a un  
 escorxador a la carretera de les Feixes, 205 

 Medi Ambient /  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Olot 
 i la Comisión Organizadora del Campeonato Nacional de Trepa  
 de Árboles, per organitzar aquest campionat durant els dies  
 5, 6 i 7 de juny d’enguany al Parc Nou d’Olot. 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 21 d’abril i 
 8 de maig, relatius a obertures, canvis de titularitat,  
 controls periòdics i baixes d’activitats; i cessió d’horts  
 municipals 


