
 Data Acord: 21/05/2015 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 IME / Ensenyament Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de  
 la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament  
 d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Olot per al Pla Educatiu  
 d’Entorn. Serà vigent des del curs 2015-2016, i fins a  
 l’acabament del curs 2018-2019 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Ingressos Aprovar les liquidacions del primer trimestre de l’exercici  
 2015, corresponent a la taxa per ocupació del domini públic  
 local per empreses explotadores de serveis 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Girona, Àrea  
 de Cooperació Local, cultural i d’Acció Social. Servei de  
 Monuments, amb destinació a restauració façanes i coberta  
 capella de sant Francesc 

 Ingressos Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar  
 pel subministrament d’aigua potable 1r trimestre 2015 

 Contractació Contractar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de  
 gener de 2015, amb l’empresa FV Seguretat pel servei de  
 manteniment de les instal·lacions d’alarma (robatori i  
 incendis) dels edificis municipals 

 Contractació Desestimar el recurs de la Cambra de Contractistes presentat  
 en data 28 d’abril de 2015 contra el plec de clàusules per  
 adjudicar, mitjançant procediment obert, les obres del  
 projecte de conservació de paviment a les vies públiques 2015 

 Contractació Formar part de la compra agregada del Consell Comarcal de la  
 Garrotxa per a l'adquisició de paper de fotocopiadora blanc  
 80 gr. Tipus A4 i A3 

 Contractació Prorrogar el contracte de subministrament de l’energia  
 elèctrica de l’Ajuntament d’Olot adjudicat a l’empresa  
 Bassols Energia Comercial SL  per un termini fins a la  
 formalització del contracte de la nova licitació convocada  
 per l’Ajuntament Ple del dia 30 d’abril de 2015. 

 Contractació Contractar amb A. Vergés Tejero els treballs de redacció dels 
 projectes bàsics i d'adequació de les  dependències de  
 l'antic Hospital Sant Jaume com a locals comercials 

 Contractació Rectificar l’error material detectat en la clàusula 10  
 (clàusula 10.- Valor estimat del contracte i pressupost de  
 licitació) del plec de clàusules administratives particulars  
 que regiran, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, el servei per a la realització d’informes tècnics 
 en les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i 
 d’enllumenat públic i que fou aprovat per la Junta de Govern 
 Local del dia 14 d maig de 2015 

 Contractació Adjudicar el contracte del servei de subministrament i  
 manteniment de l’equipament de telefonia i del servei de  
 telecomunicacions  de l’Ajuntament d’Olot a  les empreses: 
 -Lot 1:  Loops Cloud Computing SL 
 -Lot 2: Telefónica de España SAU - Telefónica Móviles España  
 SL 

 Contractació Contractar amb l’empresa Jordi Mallarach SA el  
 subministrament de divers material per a la construcció de  
 plafons electorals 

 Via Pública Autoritzar la Coordinadora de Penyes de la Garrotxa per  
 organitzar un sopar i un ball al Firal d’Olot el dia 23 de  
 juny d’enguany en motiu de la revetlla de Sant Joan. 

 Urbanisme Aprovar el projecte de millora energètica a l’enllumenat  
 públic, any 2015 redactat pel director de l’àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública 



 Urbanisme Aprovar la memòria valorada de construcció de porxo a l’IES  
 Montsacopa redactada pels serveis tècnics municipals en data  
 abril de 2015. 

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

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació planta 2a en edifici  
 plurifamiliar per nou habitatge al carrer Clivillers, 20, 2n 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació d'edifici entre mitgeres  
 per a ús d'habitatge a l'avinguda Sant Joan, 55 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 4 i 12 de  
 maig relatius a obertures, canvis de titularitat, controls  
 periòdics i baixes d’activitats i adjudicacions d’horts  
 municipals 


