
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    17 DE JULIOL DE 2014     
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  2.- DESPATX OFICIAL.- 
  3.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 

BENESTAR SOCIAL I OPORTUNITATS 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració amb el Consorci d’Acció Social 
de la Garrotxa i l’Associació Esplais de la Garrotxa per l’ampliació del grup d’esplai diari 
Garbuix durant el mes de juliol de 2014. 

 

ENSENYAMENT 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al projecte Clau d’atenció educativa a la 
diversitat de l’alumnat d’educació secundària en el marc dels programes de diversificació 
curricular, per a l’IES Garrotxa.  

6.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al projecte Clau d’atenció educativa a la 
diversitat de l’alumnat d’educació secundària en el marc dels programes de diversificació 
curricular, per a l’Institut Escola Pia, Institut Petit Plançó i Institut Cor de Maria.  

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 
 

7.- MERCAT SETMANAL.- Proposant prendre diversos acords en relació al mercat setmanal. 
8.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar l’impost 

sobre vehicles de tracció mecànica, any 2015, en l’adquisició de vehicles d’ocasió. 
 

HISENDA 
 

9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses. 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances. 
11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
12.- INGRESSOS.- Proposant donar compte d’una sentencia judicial (sobre gestió tributària). 
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Serveis de representació i defensa jurídica Ajuntament recurs 158/2011  
b) Pròrroga i revisió preu concessió d’ús local sitges. 
c) Acord relatiu a les places d’aparcament horari en superfície. 
d) Pagament curs de formació.  



                     

 

e) Adjudicació subministrament de sistemes de regulació i control de l’energia dels edificis 
municipals.  

f) Cedir vehicles al Parc de Bombers d’Olot per a pràctiques de situacions d’emergència. 
g) Subhasta d’un vehicle del dipòsit municipal.  

 

SERVEIS GENERALS 
 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat  del personal 
de la Policia Municipal.  

15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de la paga extraordinària per jornades de nit 
al personal de la Policia Municipal corresponent al període gener-juny de 2014.  

16.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 
extraordinaris de divers personal. 

17.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’hores complementàries a divers personal 
de l’Ajuntament realitzades el mes de juny de 2014.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  15 de juliol de 2014      
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


