
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

17/12/15 
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. Atorgar subvencions per al pagament de l’IBI –exercici 2015– a les famílies 
monoparentals. 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

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

5.1  Serveis de renovació interconnexió sense fils de seus. Es contracta a Electrònica 
Joan SL. 

5.2  Obres d’arranjament de diversos punts de la xarxa de clavegueram. Es contracta a 
Serveis de Neteges Tecniques Olot-Net SL 

5.3  Devolució fiança definitiva subministrament vehicles Policia Municipal, mitjançant 
rènting. Es retorna a Banco de Santander,SA. 

5.4  Seguiment i coordinació de les obres de reforma i adequació de l’edifici de l’antic 
hospital Sant Jaume d’Olot (període de desembre de 2015 a gener de 2016). Es 
contracta a Serconsttecc Garrotxa SL. 

6. Aprovar la modificació de la Cambra (C5) de la concessió d’ús del lloc de venda LOT 
5 de la Plaça Mercat. Concessió a H. Carreras Ministral. 

7  Adquirir swits destinats a l’actualització de la xarxa informàtica de l’Ajuntament a 
IN2IN Solucions Tecnològiques SL. 

8.  Resoldre diversos expedients de responsabilitat patrimonial.  
 
A proposta de la regidora d’Hisenda: 
 

9.  Aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
10.  Aprovar devolucions de fiances. 
11.  Aprovar convenis amb entitats: AAVV del barri de Sant Miquel d’Olot, Esplais de la 

Garrotxa. 
12.  Aprovar certificacions i endossaments. 
13.  Aprovar altes del 1r, 2n i 3r trimestre d’IAE (exercici 2015). 
14.  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, Departament 

d’Ensenyament, Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb 
destinació al finançament del projecte anomenat “Minorar el cost del servei de 
menjador escolar dels infants durant el curs 2015-2016”. 

 

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 l’acta de comprovació final d’obra del projecte de construcció de la nova 



                     

 

Plaça Mercat, presentada per Rubau-Tarrés S.A.U. 
 

16.1  Atorgar llicència per a reforma d’oficina bancària al carrer Sant Esteve, 19 pis B.    
16.2  Atorgar llicència per a reforma de coberta i reforços estructurals d’edifici 

d’habitatges al carrer Sant Esteve, 17.  
 
A proposta del regidor de Medi Ambient: 
 
17.  Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya per a la gestió de la finca del Molí de les 
Fonts d’Olot. 

 

A proposta del regidor de Seguretat: 
 

18.  Homologar el Pla d’autoprotecció de les Festes de la Nit de Nadal anys 2015 i 2016. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
A proposta del regidor de Medi Ambient: 
 
19. Donar compte dels decrets dictats entre els dies 11 i 15 de desembre de 2015 

relatius a l'àrea de Medi Ambient 
 

 


