
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
17/09/15 

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: 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
A proposta de la regidora d’Organització, Innovació i Atenció al Ciutadà: 
 
4. Aprovar el pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia 

Municipal. 
5.  Aprovar el pagament de gratificacions especials a divers personal.  
6.  Aprovar el pagament d’hores complementàries a divers personal.  

 
A proposta de la regidora de Participació, Transparència i Govern obert: 

 
7.1  Treballs de redistribució de dependències a l’Ajuntament d’Olot. Es contracta a 

Construccions J. Pallàs SL 
7.2  Treballs d’execució de la modificació i millora de la instal·lació elèctrica de la xarxa 

de telecomunicacions edifici Policia municipal. Es contracta a Elèctric Jomi SL 
7.3  Treballs de formació d’obertura per a porta d’emergència Residència geriàtrica antic 

Hospital sant Jaume. Es contracta a Construccions J. Pallàs SL. 
7.4  Treballs d’adequació sala d’actes Escola de Belles Arts. Fusteria. Es contracta a 

Fusteria Planella SL 
7.5  Treballs d’adequació sala d’actes Escola de Belles Arts. Electricitat. Es contracta a Ll. 

Asperó Masoliver 
7.6  Venda de vehicles del dipòsit municipal. A Inter-car Bas SL. 
8.1  Subministrament i adaptació nou mobiliari per a les dependències Ajuntament d’Olot.  

Es contracta a Indelma SA.  
8.2 Subministrament gasoil C amb destí a diverses escoles de la ciutat. Es contracta a 

Premira Energia,SL 
8.3 Treballs de manteniment de la via pública i edificis municipals. Es contracta a Carles 

Fontfreda SA. 
8.4 Subministrament i col·locació mobiliari Oficina de Turisme d’Olot. Es contracta a 

Fusteria Planella SL 
 

A proposta de la regidora d’Hisenda 
 
9.  Aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
10. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb destinació a Pla 

Especial d’Inversions Sostenibles per l’any 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: 
 

11.  Aprovar la modificació del pla d’usos de l’antic Hospital sant Jaume  



                     

 

12.  Aprovar les obres d’adequació per a dependències municipals a la primera planta de 
l’edifici annex de can Joanetes  

13.  Aprovar la construcció de tanca provisional de parcel·la al carrer del Roser 22-24. 
14.1 Instal·lacions de xarxa de calor a la plaça de l’Hospital 3 (carrer Mulleras, antic 

Hospital Sant Jaume d’Olot). Queda sobre la taula. 
14.2 Concedir llicència per a reforma de local d’ús assistencial a l’avinguda Reis 

Catòlics, 40. 
 

A proposta del regidor de Medi Ambient 
 

15.  Sol·licitar una subvenció per activitats de promoció de la salut i foment d'hàbits 
saludables de l’any 2015 (programa Pm07 del Dipsalut). 

16. Donar compte de la comunicació d’obertura d’una activitat de venda d’animals i 
complements, amb servei veterinari, al carrer Pou del Glaç, 14, baixos. 

17.  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 10 d’agost i 9 de setembre de 2015 
relatius a obertures, canvis no substancials, canvis de titularitat, denegacions i baixes 
d’activitats; adjudicació d’horts municipals i llicències per a gossos de raça 
potencialment perillosa. 

 
A proposta del regidor de Seguretat 

 

18.  Aprovar el Pla d’autoprotecció de l’envelat de les Festes de Sant Miquel. 
 
 
 


