
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    30 DE DESEMBRE DE 2015 
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- ACTA.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
  2.- DESPATX OFICIAL.- 
  3.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 
ALCALDIA 

 

3.- PROJECTE.- Proposant aprovar el Projecte d’estratègia de desenvolupament urbà 
sostenible integral d’Olot. 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 

 
4.- PERSONAL.- Proposant autoritzar una bestreta. 

 
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 

 
5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Serveis per a la gestió documental del fons d’administració local de l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa. 

b) Readaptació del sistema de gestió i control d’equipaments municipals d’il·luminació i 
calefacció dels edificis municipals.  

c) Obres de millora camp futbol Pla de Baix.  
d) Modificar el contracte de neteja dels edificis municipals.  
e) Modificació contracte de manteniment d’ascensors. 
f) Modificar el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i servei de 

manteniment integral de les instal·lacions d’una xarxa de calor amb ús d’energies 
renovables.   

g) Contractació assegurança càrrecs representatius. 
h) Treballs de desmuntatge de la sala de calderes del pati de l’Hospital.  
i) Conveni amb Bassols Energia SA per a reordenació de línies del CT de l’antic Hospital.  
j) Aprovació dels plecs per a la contractació, per procediment negociat i sense publicitat, per 

al trasllat i canvi de línia de l’antic Hospital.  
k) Encarregar la gestió del servei per al procés participatiu del Firal. 
l) Desmuntatge del compressor i calderí ubicat a la sala de calderes i la seva reubicació al 

soterrani de l’edifici de l’Hospital. 
m) Desmuntatge de l’entrada d’aigua a la sala de calderes de l’Hospital. 
n) Retirada de les canonades d’aigua del refredador situat dins d’un dels nous locals 

comercials.  
o) Desmuntatge de la sala de calderes del pati de l’Hospital.  
p) Arrebossat de la paret mitgera del carrer Roser, 20-22. 
q) Treballs de manteniment i substitució de les bombetes de les torres de llum del Parc 

Atlètic del Tossols.  



                     

 

r) Pròrroga del contracte de manteniment d’instal·lacions semafòriques i sistema d’accessos  
fins a l’adjudicació del nou contracte.  

s) Obres relacionades en la millora de les condicions de seguretat i salut en els llocs de 
treball d’edificis municipals. 

6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar el protocol d’actuació de l’Ajuntament d’Olot sobre 
transparència, eficàcia i eficiència en matèria de contractació. 

7.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
8.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre diversos expedients. 

 

HISENDA 
 

9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar modificacions internes de crèdit. 

 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 
MEDI AMBIENT 

 
11.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels decrets dictats el dia 21 de desembre 

relatius a l’Àrea de Medi Ambient. 
 

 

 

12.- ASSUMPTES URGENTS.-   
13.- PRECS I PREGUNTES.-   

 
 

Olot, 23 de desembre de 2015 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


