
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
03/09/15 
ORDINÀRIA 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior i del 31 d’agost. 
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 d’Educació: 
 

4. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció per a l’Escola Municipal de música Xavier Montsalvatge d’Olot 

 
ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 

 
A proposta de la regidora de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme: 
 

5.1 Aprovar les bases per a la sol·licitud d'ajuts per pagar l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànic, any 2016, en l'adquisició de vehicles d'ocasió. 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
A proposta de la regidora de Participació, Transparència i Govern Obert: 
 
6.1  Modificació del contracte de paviments de vies públiques. Contractat a Aglomerats 

Girona SA. 
6.2  Treballs de modificació de la font de la plaça Campdenmàs. Es contracta a Pere 

Boada Comas SL. 
6.3  Autoritzar la gestió i manteniment dels lavabos públics del passeig d’en Blay. 

S’autoritza a la concessionària del quiosc del passeig d’en Blay. 
6.4 Treballs d’Emergència per l’arranjament del col·lector de clavegueram i ferm de 

calçada de la carretera de Santa Coloma creuament amb l’avinguda Estació. Es 
contracta a Josep Vilanova SA. 

6.5  Contractació del subministrament i muntatge d’equip i mòdul prefabricat d’allotjament 
de 3 contenidors soterrats de recollida selectiva de residus urbans a la plaça hospital. 
Es contracta a Equinord SL. 

6.6  Contractació treballs d’obra civil de soterrament dels contenidors a la plaça hospital i 
posterior reposició de paviment. Es contracta a Construccions Meroca SL 

 
A proposta de la regidora d’Hisenda: 
 

7. Aprovar l’annex 1/2015 de l’impost sobre béns immobles urbans 
8. Aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
9. Aprovar  certificacions d’obres i endossaments. 
10.  Aprovar una relació de devolució de fiances. 
11. Convenis amb entitats: Hospitalitat Nostra Sra. de Lourdes, Unió Esportiva Olot, 

Esplais de la Garrotxa 
12. Avançaments de convenis a entitats: Associació Una càpsula de Teatre 



                     

 

13.- Aprovar la liquidació presentada per SOREA SA en relació al subministrament 
d’aigua i taxa de clavegueram (segon trimestre 2015) 

14.- Aprovar liquidacions de la taxa de recollida d’escombraries domiciliàries. 
15.- Aprovar  la liquidació de la  taxa a companyies subministradores 2n Trimestre 2015. 
16.- Acceptar una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

per a l'elaboració d'instruments de descripció de fons documentals que formin part 
del Patrimoni Documental de Catalunya i que estiguin custodiats en arxius. 

 
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: 

 

17. Aprovar el projecte d'enderroc i el pla i coordinació de seguretat i salut de l'edifici 
situat al carrer Roser 22. 

 
 
ASSUMPTES URGENTS 
 
18.1.  Aprovar les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per al pagament 

de l'IBI -exercici 2015-  a les famílies monoparentals 
18.2  Aprovar les despeses de gestió, administració i d’altres que es portaran a terme 

durant les Festes del Tura 2015. 


