
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
03/12/15 

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. 

 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

A proposta del regidor d’Habitatge: 
 
4. Ratificar el Decret d’aprovació del protocol i  la signatura d’un conveni amb SOREA per 

a la creació d’un Fons de Solidaritat. 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

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

5. Autoritzar una bestreta. 
 

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

6.1  Lloguer de material d’il·luminació de Nadal 2015-16 dels carrers de la ciutat d’Olot. 
Es contracta a Ingeniería, Construcción y Técnicas de Iluminación SL i a Ximénez 
Catalunya SLU. 

6.2  Treballs d’adequació d’instal·lacions de l’espai de serveis de la Sala la Carbonera del 
Teatre Principal. Es contracta a Alfonso del Cid Sánchez. 

6.3  Assistència tècnica i desenvolupament de l’estudi previ i l’avantprojecte per a la 
construcció de la ciutat esportiva municipal. Es contracta a E Natura Enginyeria 
Ambiental SC 

6.4  Revisió preu servei de climatització dels edificis municipals. Contractat a J. 
Juanola,SL. 

6.5  Donar compte d’un decret de contractació del servei per a la millora d’instal·lacions 
municipals per alt risc de legionel·losi. Contracta a Florenci Cos SL. 

7.1 Adquirir un grup electrogen a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot. 
8. Resoldre diversos expedients de responsabilitat patrimonial. 

 

A proposta de la regidora d’Hisenda: 
 

9. Aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
10. Aprovar  certificacions d’obres i endossaments. 
11. Aprovar devolucions de fiances. 
12. Aprovar convenis amb entitats: Trucaires de Pekin, Centre Catòlic, i acceptar la 

renúncia del conveni concedit a l’Associació de veïns de l’Hostal del Sol. 
13.  Aprovar avançaments de convenis a entitats: Centre Catòlic. 
14. Acceptar subvencions: de la Diputació de Girona amb destinació a Pla a l’Acció 2015. 

Línia 3. Accions de millora energètica en edificis municipals; de la Diputació de 
Girona amb destí a inversions sostenibles per a instal·lació de calderes de biomassa 
per al 2015 -Ampliació xarxa calor-; de Dipsalut amb destinació a atenció a persones 
en situació de pobresa; de la Diputació de Girona amb destinació a Funcionament 
escoles Bressol municipals 2014-2015; de Dipsalut amb destinació a adequació per 



                     

 

realitzar reformes estructurals a la xarxa d’aigua sanitària per reduir el risc de 
legionel·la. 

 

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. Aprovar la memòria valorada d’escala d’accés a l’ET de l’antic Hospital Sant Jaume 
d’Olot redactada pels serveis tècnics municipals en data novembre de 2015. 

16.1 Concedir llicència per a la reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a 
l’avinguda Morrot, 54.  

16.2 Concedir llicència per a la reforma de gimnàs a la carretera de Santa Pau, 12-14.  
 
A proposta del regidor de Medi Ambient: 

 

17. Donar compte dels decrets dictats entre els dies 16 i 24 de novembre de 2015 relatius 
a l’Àrea de Medi Ambient. 

 

A proposta del regidor de Seguretat: 
 

18.  Homologar el Pla d’autoprotecció de les Festes d’Any nou 2016, 2017, 2018 i 2019. 
 


