
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
19/11/15 

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 de la regidora de Joventut: 
 

4. Aprovar un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament del 
servei iPunt de l’Oficina Jove.  
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

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

5. Aprovar les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de personal 
laboral temporal, categoria coordinador plans d’ocupació.  

6. Prendre acord sobre diferents conceptes retributius. 
 

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

7.1 Devolució garantia definitiva del contracte de serveis d’assessorament i gestió 
administrativa laboral de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms. Es 
retorna a Gestoria Castells SLP. 

7.2 Prorrogar concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la ubicació 
d’una instal·lació no permanent d’una pista de gel a la plaça Major. Es prorroga a 
Rutes Turístiques i d’Aventura Catalunya SL 

7.3 Redacció informe sobre avaluació estructural i proposta de reforç de l’estructura de 
dues façanes de l’edifici antic Hospital Sant Jaume. Es contracta a Land Urbanisme i 
Projectes SLP. 

7.4 Diversos treballs d’electricitat i altres per a l’adequació edifici antic Hospital Sant 
Jaume. Es contracta a Electricitat Mas SL. 

7.5 Diversos treballs de paleteria per a l'adequació de l'edifici de l'antic Hospital Sant 
Jaume d'Olot. Es contracta a Construccions J.Pallàs SL. 

7.6 Treballs de caracterització de la fracció d’envasos lleugers recollits amb el servei de 
recollida de deixalles domèstiques. Es contracta a ECA Entitat Col·laboradora de 
l’Administració SL. 

7.7 Adjudicació de les obres de reforma dels banys de la planta inferior de l’alberg “Torre 
Malagrida”. S’adjudica a Construo Construccions Generals SL 

7.8 Aprovació plec de clàusules administratives particulars per adjudicar, mitjançant 
procediment obert, la utilització del Pavelló Firal la nit de Nadal.  

7.9 Encàrrec treballs redacció estudi previ d’ordenació del Pla parcial urbanístic sector 11 
“Mas Bosser” a Olot. Es contracta a J. Gallart Figueras. 

  



                     

 

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: Junta Veïnal de Batet. 
12. Acceptar subvencions: del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya per al sosteniment del funcionament de l’Escola de Música de titularitat de 
la Corporació Local per al curs 2014-2015; de Dipsalut amb destí al programa “Salut i 
Crisi”. 

 

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 la memòria valorada de millora de l’eficiència de l’enllumenat públic 

mitjançant el nou equipament de llumeneres de recuperació, any 2015  
14. Aprovar la memòria valorada de reposició parcial de paviments a la planta 1r pis de 

l’ala sud de l’Escola d’Art d’Olot.    
15.1 Concedir llicència per a reforma d’habitatge a l’avinguda Morrot, 101.  
15.2 Concedir llicència per a obertura de comunicació de 2 locals al carrer Pare Roca, 8.  
15.3 Concedir llicència per a reforma d’habitatge al carrer Nonet Escubós, 12 3r 2a 
15.4 Concedir llicència per a ampliació d’edifici d’habitatge amb local comercial a 

l’avinguda Girona, 56.   
 

A proposta del regidor de Medi Ambient: 
 

16. Donar compte dels decrets dictats entre els dies 4 i 10 de novembre de 2015 relatius 
a l’Àrea de Medi Ambient (obertures, traspassos i baixes d’activitats i llicències de 
gossos de raça potencialment perillosa) 

 


