
 Data Acord: 28/05/2015 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 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 Contractar amb l’empresa Perlot SL el servei d'allotjament de 
 diversos  professionals de les arts escèniques i  artistes  

 de les companyies participants en el festival "Sismògraf 2015" 

 Contractació Regularitzar el preu de la concessió del servei de transport  
 públic urbà de la Ciutat d’Olot adjudicada a  l’empresa UTE  

 TEISA - TPO SL d’acord amb l’IPC de desembre de 2014 

 Contractació Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per  
 adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat,  

 les obres del projecte de clavegueram de la travessia de la  

 carretera de les Feixes, i convocatòria de licitació 

 Contractació Prorrogar per un termini de 10 anys amb efectes del dia 1 de  
 maig de 2015 el contracte d’arrendament de part de les  

 instal·lacions de piscifactoria del Molí de les Fonts per a  

 la seva utilització com a viver d’espècies de cranc de riu 

 Contractació Rectificar l’error material detectat en la clàusula 10 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 de  

 maig de 2015 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Greenbit SL  el servei de migració  
 de la base de dades "oracle" a servidor virtual i  la seva  

 actualització 

 Contractació Contractar amb l’empresa Formigons La Vall de Bas SL el  
 subministrament de sorra amb destí a les obres d'adequació de 

 la  plaça Sant Miquel. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Doublet Iberica SA el  
 subministrament de quatre escenaris modulars  model: "podio  

 1x4x6  estructura + escales" 

 Contractació Contractar amb l’empresa F.J.Montenegro Galindo  el  
 subministrament de 10 PC'S  amb destí a la renovació del parc 

 informàtic de l'Ajuntament d'Olot 

 Personal Autoritzar la realització de pràctiques a la secció  
 d’Ingressos d’aquest Ajuntament a una estudiant del Grau en  

 Comptabilitat i Finances de la Universitat de Girona, durant  

 el període comprès entre el 01/06/2015 i el 14/09/2015 

 Via Pública Implantar un pla de millora del control d'accessos al Nucli  
 Antic 

 Urbanisme Aprovar el projecte de reforma dels banys de la planta  
 inferior a l’alberg Torre Malagrida 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació d'habitatge en edifici 
 plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Dolors, 3, 1r, 

 2a 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació capella can Batlló per a  
 local sense ús definit al carrer Sant Rafel, 33, B, B 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de local per a restaurant  
 situat a la plaça Hospital, 5 



 Medi Ambient /  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de  
 Girona, convocatòria de les subvencions per inversions  

 sostenibles per a la instal·lació de calderes de biomassa per 

al 2015, aprovar l’avantprojecte per ampliar la xarxa de 

climatització de l'illa energètica d'Olot, de maig de 2015, i 

presentar-lo a la convocatòria esmentada. 

 Contractació Urgència. Formular aclariments  al plec de clàusules  
 administratives que regeix l’adjudicació, mitjançat  

 procediment obert , de la concessió demanial d’un local  

 comercial al carrer Sant Rafael, núm. 23, en el sentit que la 

 clàusula 4 "valor estimat del contracte i cànon" la clàusula 

 4.2 


