JUNTA DE GOVERN LOCAL
09/07/15
ORDINÀRIA
1. Donar compte de la constitució de la Junta de Govern Local.
2. Donar compte del despatx oficial.
3. Donar compte de disposicions publicades en els butlletins oficials.
PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES
A proposta del regidor de Cultura:
4. Eliminació de documentació municipal 1/2015.
A proposta del regidor d’Educació:
5. Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Olot per
al projecte Pont.
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
A proposta de la regidora d’Organització, Innovació i Atenció al Ciutadà:
6. Conveni amb Taller d’Alquímia SL sobre utilització d’un terreny de titularitat municipal
com a jardí de plantes aromàtiques.
A proposta de la regidora de Participació, Transparència I Govern Obert:
7.1 Treballs de substitució d’envà en mal estat a l’ala Est del Museu Comarcal de la
Garrotxa. Es contracta amb Construccions J. Pallàs SL.
7.2 Serveis de suport i actualitzacions productes “Oracle”. Es contracta amb Oracle
Ibérica SRL.
7.3 Redacció projecte d’enderroc, direcció d’obres, elaboració i coordinació de seguretat i
salut, i execució dels treballs d’enderroc dels edificis situats al carrer Verge del Portal,
núm. 30-32. Es contracta amb Interios CAT SL.
7.4 Redacció projecte d’enderroc, direcció d’obres, elaboració i coordinació de seguretat i
salut, i execució dels treballs d’enderroc dels edificis situats al carrer Roser, núm. 22 –
Can Marcè. Es contracta amb Excavacions Coll SL.
7.5 Desistir de l’expedient de contractació per adjudicar, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, les obres de reforç de l’estructura de la planta baixa (text refós) i reforma
per a formació d’aula (1er pis) edifici Can Monsà.
7.6 Adjudicació de les obres de reforma per a formació d’aula (1er pis) edifici Can Monsà.
Queda sobre la taula.
7.7 Servei de manteniment servidors CPD. Es contracta amb Ibermar SL.
7.8 Implantació d’un nou visor del GIS municipal. Es contracta amb Consultoria Tècnica
Nexus Geogràfics SL.
7.9 Adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, obres del projecte de
clavegueram de la travessia de la carretera de les Feixes. S’adjudica a Josep Vilanova
SA.

7.10 Adjudicació, mitjançant procediment obert, dels serveis d’assessorament i gestió
administrativa laboral de l’Ajuntament d’Olot i els seus Organismes Autònoms. Queda
sobre la taula.
7.11 Adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, obres del projecte de
millora urbana i implantació d’aparcaments a l’entorn de l’Hospital d’Olot. S’adjudica a
Aglomerats Girona SA.
8.1 Adquisició d’un camió grua d’ocasió amb destí a la Brigada Municipal. S’adquireix a
Auto Diesel SL.
8.2 Subministrament de divers material per a la renovació d’equipaments de la via
pública. Es contracta amb Benito Urban SLU.
8.3 Subministrament de divers material per a la renovació d’equipaments de la via
pública. Es contracta amb Señales Girod SL.
A proposta de la regidora d’Hisenda:
9 Relació d’ordenacions de despeses.
10 Convenis amb entitats. Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot.
11 Devolucions de fiances.
12.1 Acceptar subvencions. De Diputació de Girona amb destí a suport a ajuntament per
a la sega de camins rurals i la prevenció d’incendis forestals.
12.2 Acceptar subvencions. De Diputació de Girona amb destí a Sismògraf 2015.
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
A proposta del regidor de Serveis urbans, espai públic i infraestructures i obra pública,
mobilitat i ocupació de la via pública:
13 Projecte de millora de l’accessibilitat de les voreres del carrer Montsalvatge. Tram:
carrer Ramon Guillamet - carrer Josep Berga i Boada.
14 Projecte d’execució de la modificació i millora de la instal·lació elèctrica i de la xarxa
de telecomunicacions de l’edifici de la policia municipal. Plaça can Joanetes.
15 Llicència per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Sabadell, 42.
16 Estudi d’implantació de terrasses a l’entorn de la Plaça Mercat.
ASSUMPTES URGENTS
A proposta de la regidora de Participació, Transparència I Govern Obert:
17 Treballs de reparació del sistema de climatització de la Sala Torín. Es contracta amb
J.Juanola SL.

