
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
01/10/15 

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 PROGRÉS ECONÒMIC 
 
A proposta del regidor de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme: 

 
4.  Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es trobin situats en l’àrea 

d’influència del mercat els dies 28 de març, 1 de maig i 26 de desembre de 2016 amb 
motiu de la celebració de mercats de marxants; i autoritzar l’obertura permesa dels 
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017, el 
diumenge 28 de febrer i el diumenge 16 d’octubre com a dies addicionals d’obertura.  

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

A proposta de la regidora d’Organització, Innovació i Atenció al Ciutadà: 
 

5. Aprovar la realització de pràctiques a la Brigada Municipal d’un alumne de l’IES 
Garrotxa.  

6.  Aprovar la realització de pràctiques a Ingressos d’una alumna de l’IES Bosc de la 
Coma.  

 

A proposta de la regidora de Participació, Transparència i Govern obert: 
 
7.1  Devolució garantia definitiva contracte de subministrament d’energia elèctrica 

finalitzat el 30 de juny de 2015. A Bassols Energia Comercial, SL. 
7.2  Revisió preu concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al Parc urbà de sant 

Roc. A Solfa Food SL 
7.3  Treballs de pintura a la nova Oficina de Turisme d’Olot. Es contracta a Esja Pintors 

SL 
7.4  Treballs de reparació carrers sant Rafael, Major i Carme. Es contracta a 

Construccions Meroca SL 
8.1  Subministrament i instal·lació porteries de futbol 7 al camp de futbol del Pla de Dalt. 

Es contracta a Planet grup equipaments esportius. 
8.2 Subministrament i instal·lació de fibra òptica a diferents dependències municipals. Es 

contracta a Electrònica Joan SL 
 

A proposta de la regidora d’Hisenda: 
 

9. S’aprova una relació d’ordenacions de despeses.  
10. S’aprova una relació de certificacions i endossaments. 
11. Aprovar convenis amb entitats: Centre Catòlic Olot. 
12. S’aprova la devolució de fiances. 
 
 
 



                     

 

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.  S’aprova satisfer les quotes d’urbanització 2015 a la Junta de Compensació del Pla 
parcial Pla de Dalt – Rebaixinc  

14.  Donar compte de la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, relativa a deixar sense efecte l’Àrea residencial estratègica 
Mas Bosser d’Olot. 

15.1  Concedir llicència per a construcció de balcó a la Carretera de la  Deu, 52  
15.2  Concedir llicència per a legalització d’adequació de local comercial a l’avinguda 

Girona, 71   
 
 
ASSUMPTES URGENTS 
 
16. Donar compte de la resolució del Tribunal Català de Contractes  del recurs interposat 

contra l'adjudicació del subministrament i manteniment de l'equipament de telefonia i 
del servei de telecomunicacions de l'Ajuntament d'Olot, que desestima el recurs 
presentat i ratifica l’acord de Junta de Govern Local de 21 de maig de 2015 
d’adjudicació del servei. 

17. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació bancària La Caixa per cobrir les 
necessitats d’alimentació i higiene a través del menjador social del barri de Sant 
Miquel d’Olot.  

 


