
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
30/12/15 

ORDINÀRIA 
 

1.  Aprovar les actes de les sessions anteriors (17 i 23 de desembre) 
2.  Donar compte del despatx oficial. 
3.  Donar compte de disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 
 

ALCALDIA 
 

4. Aprovar el Projecte d’estratègia de desenvolupament urbà sostenible integral d’Olot. 
 
 

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 Serveis per a la gestió documental del fons d’administració local de l’Arxiu Comarcal 
de la Garrotxa. Es contracta a N. Faig Vila. 

6.2 Readaptació del sistema de gestió i control d’equipaments municipals d’il·luminació i 
calefacció dels edificis municipals. Es contracta a Terundar SL. 

6.3 Obres de millora camp futbol Pla de Dalt. Es contracta a Elèctric Jomi SL.  
6.4 Modificar el contracte de neteja dels edificis municipals. Contractat a Instituto de 

Gestión Sanitaria SA i instal·lacions GES-UTE Neteja Olot. 
6.5 Modificació contracte de manteniment d’ascensors. Queda sobre la taula.  
6.6 Modificar el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i servei de 

manteniment integral de les instal·lacions d’una xarxa de calor amb ús d’energies 
renovables. Contractat a UTE Gas Natural Servicios SDG SA – Watia Innova SL. 

6.7 Contractació assegurança càrrecs representatius. Es contracta a Curós-Espigulé SL. 
6.8 Treballs de desmuntatge de la sala de calderes del pati de l’Hospital. Es contracta a 

Gas Natural Servicios SDG SA - Wattia Innova SL - UTE Ley 
6.9 Conveni amb Bassols Energia SA per a reordenació de línies del CT de l’antic 

Hospital.  
6.10 Treballs de canvi de transformador i el canvi de la línia d’alta tensió per una línia  de 

baixa tensió a l’immoble de l’antic Hospital Sant Jaume d’Olot. Es contracta a 
Bassols Energia SA. 

6.11 Encarregar la gestió del servei per al procés participatiu del Firal. S’encarrega a 
Raons Públiques SCCL. 

6.12 Desmuntatge del compressor i calderí ubicat a la sala de calderes i la seva 
reubicació al soterrani de l’edifici de l’Hospital. Es contracta a Florenci Cos SL. 

6.13 Desmuntatge de l’entrada d’aigua a la sala de calderes de l’Hospital. Es contracta a 
Florenci Cos SL. 

6.14 Retirada de les canonades d’aigua del refredador situat dins d’un dels nous locals 
comercials. Es contracta a Florenci Cos SL. 

6.15 Arrebossat de la paret mitgera del carrer Roser, 20-22. Es contracta a Excavacions 
Coll SL. 

6.16 Treballs de manteniment i substitució de les bombetes de les torres de llum del Parc 
Atlètic del Tossols. Es contracta a Guerin SA. 



                     

 

6.17 Pròrroga del contracte de manteniment d’instal·lacions semafòriques i sistema 
d’accessos  fins a l’adjudicació del nou contracte. Contractat amb Etra Bonal SA. 

6.18 Obres relacionades en la millora de les condicions de seguretat i salut en els llocs 
de treball d’edificis municipals:  
- Treballs de millora al Departament d’Informàtica, es contracten a Aluminis i 

Serralleria Deri SL 
- Treballs de millora al Departament d’Informàtica, es contracten a SPEC SA. 
-  Treballs de millora IMEJO. Queden sobre la taula.  

7. Aprovar el protocol d’actuació de l’Ajuntament d’Olot sobre transparència, eficàcia i 
eficiència en matèria de contractació. 

8.  Subministrament de panells fenòlics compactes per tal de substituir la tanca 
perimetral de la pista de hoquei del pavelló d’esports. Es contracta amb Damara SL. 

9. Resoldre diversos expedients de responsabilitat patrimonial.  

 

A proposta de la regidora d’Hisenda: 
 

10.  Aprovar convenis amb entitats: Taula de la Mostra de Pessebres, Lluèrnia Associació 
Cultural Llac, Hatambinnira Jikke Lemunu, Fundació Privada A.Bosch, Cercle Euram 
Garrotxa, Agrupació de les persones sordes de la Garrotxa 

11.  Aprovar modificacions internes de crèdit. Queda sobre la taula. 
 
 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 

A proposta del regidor de Medi Ambient: 
 

12. Donar compte dels decrets dictats el dia 21 de desembre de 2015 relatius a l’Àrea de 
Medi Ambient 

 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

A proposta del regidor d’Habitatge: 
 
13.1 Atorgament de subvencions per al pagament de l’IBI –exercici 2015– a les unitats 

de convivència amb persones aturades majors de 40 anys.  
 
A proposta de la regidora de Participació, Transparència i Govern Obert: 
 
13.2 Subministrament del vestuari amb destí al personal de la Brigada Municipal. Es 

contracta a F. Sillero Ramos, Tottex. 
13.3 Treballs de renovació de lluminàries de l'enllumenat públic d’acord amb el projecte 

de millora energètica redactat pels Serveis Tècnics Municipals. Es contracten a 
l’empresa Elèctric Jomi SL. 

13.4  Treballs de senyalització viària i de vianants per a informació de la ubicació de la 
nova Oficina de Turisme al carrer Dr. Fàbregas, núm. 2-6. Es contracten a Chaper 
SL. 

 
A proposta del regidor de Serveis Urbans, Espai Públic i Infraestructures i Obra Pública, 
Mobilitat i Ocupació de la Via Pública: 
 
13.5  Concedir llicència per a construcció d’edifici comercial al carrer Josep Tarradellas, 

17  


