
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    28 DE MAIG DE 2015 
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  2.- DESPATX OFICIAL.- 
  3.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 

HISENDA 
 

4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances.  
6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Servei allotjament professionals i companyies del Festival Sismògraf.  
b) Revisió preus contracte servei de transport públic d’Olot.  
c) Aprovació 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.  

d) Pròrroga de l’arrendament de part de les instal·lacions de la piscifactoria Molí de les Fonts, 
per a viver d’espècies com crancs de riu.  

e) Rectificació error material del plec de clàusules administratives per adjudicar, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, el servei per a la realització d’informes tècnics en 
les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i de l’enllumenat públic del municipi 
d’Olot, aprovat per la Junta de Govern Local de 14 de maig.  

f) Servei migració base de dades “Oracle” a servidor virtual i actualització versió.  
7.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
8.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre diversos expedients.  

 

SERVEIS GENERALS 
 

9.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a la secció d’Ingressos a una 
alumna de la Universitat de Girona.  

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT 
 

10.- VIA PÚBLICA.- Proposant aprovar la millora del control d’accessos i de reordenació de 
trànsit al Nucli Antic 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

11.- PROJECTE DE REFORMA DELS BANYS DE LA PLANTA INFERIOR A 
L’ALBERG TORRE MALAGRIDA.- Proposant aprovar. 

 



                     

 

12.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Rehabilitació d'habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Dolors, 1r, 2a.  
b) Adequació de la capella de Can Batlló per a local sense ús definit al carrer Sant Rafel, 33 

bis.  
c) Adequació de local per a restaurant a la Plaça de l’Hospital, 5. 

 

MEDI AMBIENT 
 
13.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a 

l’Ampliació de la xarxa de climatització de l'illa energètica d'Olot. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 26 de maig de 2015    
 

L’ALCALDE EN FUNCIONS 
JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 

 
 
 
 
   

 


