
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
26/11/15 

ORDINÀRIA 
 

1. Aprovar les actes de les sessions dels dies 19 i 23 de novembre. 
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 el traspàs de la parada del mercat setmanal, núm. MS0077, de 8 metres, 

destinada a la venda de roba de dona, amb efectes econòmics de l’1 de desembre de 
2015. 

5. Aprovar les bases per a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al mercat 
setmanal en règim de competència competitiva, reservat a productors i destinat a la 
venda de fruita i verdura ecològiques de producció pròpia. 

 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

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

6.1 Obres del projecte de millora urbana de l’encreuament dels carrers Castella –Lleó, 
Extremadura i Ronda Fluvià. Es contracta a Aglomerats Girona SA. 

6.2  Obres d’arranjament del sistema de recollida d’aigües de la Plaça Can Joanetes. Es 
contracta a Construccions Meroca SL. 

6.3  Treballs de redacció de l’estudi hidrològic-hidràulic del sistema de drenatge del casc 
antic i del sector de Batet d’Olot. Es contracta a ABM Serveis d’Enginyeria i 
Consulting SLU 

6.4  Treballs de redacció d’una memòria valorada per a l’obertura d’un itinerari de 
connexió entre el camí de les Feixes i el carrer Fenolleda. Es contracta a Plana 
Hurtòs Enginyers SLP. 

6.5  Treballs extres de les “obres de reforma per a formació d’aula (1er pis) edifici Can 
Monsà. Es contracta a Construo Construccions Generals SL.  

6.6  Treballs de pintura diverses dependències edifici “Can Monsà”. Es contracta a Esja 
Pintors SL. 

6.7  Treballs de projecció i mapping de la façana de l’Ajuntament d’Olot. Es contracta a 
Depalol Multimèdia SLU. 

6.8  Acord relatiu a la supressió de dues places d’aparcament horari en superfície. Se 
suprimeixen al Passeig de Blay (vorera Nord). 

6.9  Revisió preu del contracte del servei de manteniment dels sistemes de climatització 
dels edificis municipals. Queda sobre la taula. 

6.10  Serveis lloguer cabines  sanitàries “Festes del Tura 2015”. Es contracta a Toi Toi 
Sanitarios Moviles SA 

6.11  Instal·lacions de llums al camp municipal de futbol del Pla de Dalt. Es contracta a 
Elèctric Jomi SL. 

6.12  Assistència tècnica per a l’elaboració de l’Estratègia integrada de desenvolupament 
urbà sostenible d’Olot. Es contracta a Paisaje Transversal SLL. 

7.1 Adquirir taules i cadires destinades a l’equipació d’aules de l’edifici de Can Monsà. 



                     

 

S’adquireixen a Oficina i Arxiu SA.  
7.2 Contractar el subministrament i muntatge d'un avet de Nadal a la plaça Pare Roca. 

Es contracta a A. Gallifa Puig. 
7.3 Adquirir pc’s per substitució i/o actualització de pc's obsolets. S’adquireixen a 

Comercial Garestany SAL. 
8. Resoldre diversos expedients de responsabilitat patrimonial. 
 

A proposta de la regidora d’Hisenda: 

 

9. Aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
10. Aprovar convenis amb entitats: Integra Associació de Discapacitats Intel·lectuals. 
11. Aprovar les liquidacions d’ocupacions de sòl, subsòl i vol de companyies 

subministradores  (3r trimestre de 2015). 
12. Ratificar el decret d’aprovació de la liquidació presentada per l’empresa SOREA (3r 

trimestre de 2015). 
13. Aprovar relació de baixes presentades pel servei de la Recaptació municipal. 
14. Aprovar la derivació solidària als copartícips de societats. 

 
 

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: 

 
15.1 Concedir llicència per a rehabilitació integral de coberta edifici plurifamiliar al carrer 

Joaquim Vayreda, 7.   
15.2 Concedir llicència per a adequació de local per a bar restaurant al passeig d’en 

Blay, 57, baixos 
15.3 Concedir llicència per a instal·lació de mòdul de bugaderia automàtica al carrer 

Madrid, 1.   
 
A proposta del regidor de Medi Ambient: 
 
16. Donar compte dels decrets dictats entre els dies  12 i 17 de novembre de 2015 

relatius a l’Àrea de Medi Ambient (Traspassos i baixes d’activitats i autoritzacions 
d’horts municipals) 

 


