
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
10/12/15 

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 SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
A proposta de la regidora d’Organització, Innovació i Atenció al Ciutadà: 
 
4. Proposant prendre acord sobre diferents conceptes retributius.  
5. Proposant aprovar el Pla de vacances de Nadal. 

 

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

6.1  Venda de vehicles del dipòsit municipal.  A Inter-Car Bas SL, i rectificació acord 
venda Junta de Govern Local 17/09/15. 

6.2  Adjudicació de la utilització del Pavelló Firal la Nit de Nadal. S’adjudica a The City 
Olot SL. 

6.3  Adjudicació del servei de manteniment dels extintors dels edificis municipals. 
S’adjudica a Extintors Girofoc SL. 

6.4  Impermeabilització terrassa Can Trincheria. S’adjudica a Lamiplac SL. 
 
A proposta de la regidora d’Hisenda: 
 

7. Aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
8. Aprovar avançament de convenis: Associació banc del temps de la Garrotxa. 
9. Aprovar les liquidacions dels vedats de caça i pesca del terme 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: 
 

10.1  Concedir llicència per a reforma de la cuina en planta baixa pensió al carrer Sant 
Roc, 1. 

10.2  Concedir llicència per a adequació de local comercial a l’avinguda Girona, 63.  
 

A proposta del regidor de Medi Ambient: 
 

11.  Donar compte dels decrets dictats el dia 30 de novembre de 2015 relatius a l'Àrea de 
Medi Ambient. 

 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
A proposta de la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert: 

 

12. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per adjudicar, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte mixt de 



                     

 

subministrament i obra de material pera a jocs infantils destinats a la plaça 
Malatosquer i convocatòria de licitació. 

 

 


