
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
05/11/15 

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 COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

A proposta del regidor de Cultura: 
 

4. Adoptar resolució del concurs per intervenció artística a la via pública d’Olot en 
homenatge a Lluís Companys. S’acorda escollir la peça “Per Catalunya!” de Marta Milà 
Pascual i Marc Torrellas Arnedo. 
 

ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 
 
A proposta del regidor d’Empresa i Ocupació: 
 

5. Aprovar les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per al pagament de 
l’IBI –exercici 2015– a les unitats de convivència amb persones aturades majors de 40 
anys.  
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

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

6.1  Aprovació preus actes preus contradictoris 1 i 2 obra: “reforma per a formació d’aula 
(1er pis) a l’edifici de Can Monsà”. Presentats per Construo Construccions 
Generals,SL 

6.2  Serveis sobre infraestructura servidors –Genesys5. Es contracta a Audifilm ABI SL 
6.3  Treballs impermeabilització canals recollida d’aigües coberta pavelló d’esports 3. Es 

contracta a Girmica SL. 
6.4  Treballs adequació quadres elèctrics de la plaça Major i augment de potència 

elèctrica a subministrar. Es contracta a Electric Jomi SL. 
6.5  Treballs augment potència per quadre elèctric a la plaça Major. Es contracta a 

Bassols Energia SA. 
6.6 Treballs d’enderroc mur Plaça de les Rodes, núm. 7. Es contracta a Interios CAT SL. 
6.7 Aprovació plec de clàusules administratives particulars i tècniques per adjudicar, 

mitjançant procediment negociat sense publicitat, el servei de manteniment dels 
extintors dels edificis municipals; així com convocatòria licitació.  

6.8  Llicència d’ús de la plataforma de gestió i venda d’entrades per a esdeveniments. Es 
contracta a Koobinevent SL. 

7.1 Adquisició d’una moto amb destí a la  Policia Municipal. S’adquireix a Serra Moto 2 
SC. 

 



                     

 

A proposta de la regidora d’Hisenda: 
 

8. Aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
9. Aprovar certificacions d’obres i endossaments. 

10. Aprovar devolucions de fiances. 
11. Aprovar avançaments de convenis a entitats: a Associació Lluèrnia Associació 

Cultural 
12. Aprovar una sol·licitud de préstec en relació al programa d’ajudes per a la renovació 

de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal. 
 

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. Aprovar el projecte d’adequació d’accessos al Mas les Mates. 
14. Aprovar el projecte de millora urbana de l’encreuament dels carrers Castella-Lleó, 

Extremadura i Ronda Fluvià. 
15. Concedir llicència per adequació de local per a bar-cafeteria i activitats artístiques al 

carrer Fontanella, 12  
16. Autoritzar la transmissió d’una llicència municipal de taxi.  

 
 


