
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
23/07/15 
ORDINÀRIA 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior. 
2. Donar compte del despatx oficial. 
3. Donar compte de disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 

PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS: 
 

A proposta d’Alcaldia. 
 
4.  Adhesió a la Xarxa catalana d’Urban Labs.  
5. Adhesió a la Taula per a l’educació de la Garrotxa.  

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

A proposta de la regidora d’Organització, Innovació i atenció al ciutadà 
 

6.1 Manteniment software (VMWare Advanced). Queda sobre la taula. 
6.2 Revisió preu concessió per a l’organització de correbous a la plaça de toros d’Olot. 
Adjudicat a la Penya Taurina de la Garrotxa. 
6.3 Adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la 
ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer St. Rafel, 23 d’Olot. S’adjudica 
a l’empresa Olot Colors SL. 
6.4 Adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la 
ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Dr. Fàbrega – plaça Hospital 
d’Olot. S’adjudica a Abacus Societat Cooperativa Catalana Limitada. 
6.5 Adjudicació del contracte de subministrament d’energia elèctrica a l’Ajuntament 
d’Olot. S’adjudica a Bassols Energia Comercial SL. 
7.1 Subministrament combustible Brigada. Es contracta amb Solred SA. 

 

A proposta de la regidora d’Hisenda 
 

8. Aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
9. Aprovar devolucions de fiances.  
10. Aprovar convenis amb entitats. Club Patí Hòquei Olot, Escola Futbol Garrotxa, Unió 
Esportiva Olot. 
11. Aprovar l’avançament de convenis a entitats. Associació de veïns de Sant Cristòfol 
Masbernat, Associació Minusvàlids Físics Associats, Associació de Veïns del Pla de Dalt. 
12.  Acordar l’execució de sentències. 
- Núm. 792 de 4/12/2014 del TSJC dictada en el recurs contenciós-administratiu núm. 
414/2012, que fixa el justipreu a pagar l’expropiació de la finca C del c. Gòdua del barri de 
Bonavista, 
- Núm.791 de 3/12/2014 del TSJC dictada en el recurs contenciós-administratiu núm. 
413/2012, que fixa el justipreu a pagar per l’expropiació de la finca B del c. Gòdua del 
barri de Bonavista  



                     

 

13. Acordar el reconeixement d’obligacions del Pla de foment turístic per a la gestió i 
execució de les accions municipals en l’àmbit del projecte “La Garrotxa, terra de volcans, 
cultura i identitat”. 
14. Aprovar la derivació de responsabilitats per afecció de béns per a cobrir deutes 
tributaris. 48 Expedients d’afecció de béns per deutes pendents d’IBI. 

 

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 

 
15. Revisar el projecte de reforma dels banys de la planta inferior de l'alberg Torre 
Malagrida (revisió 2015). 
16. Aprovar inicialment el projecte de renovació de pàmpols de l’enllumenat públic al 
Triai, les Fonts i el Salt de les Bigues . 
17.1 Llicència per a reformes per consolidació estructural edifici plurifamiliar entre 
mitgeres al carrer Sastres, 42.  
17.2 Llicència per a rehabilitació i ampliació d’habitatge unifamiliar en filera al carrer 
Clavells, 9   
17.3 Llicència per a modificació de projecte de reforma i ampliació d’edifici d’ús 
residencial al carrer Pintor Galwey, 1.   


