
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    26 DE FEBRER DE 2015      
 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. 

 

HISENDA 
 

4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments.  
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances.  
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Indemnització contracte de neteja.  
b) Adjudicació serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines de seguretat en el 

treball, higiene industrial, ergonomia i psicologia aplicada i de vigilància de la salut de 
l’Ajuntament d’Olot i els seus instituts municipals.  

c) Adjudicació subministrament de material elèctric i d’il·luminació destinat a la renovació 
dels punts d’enllumenat exterior del sector de les Planotes. 

d) Servei de consergeria pavelló Firal any 2015.  
e) Serveis correcció llibre “Diccionari Biogràfic d’Olotins”. 
f) Servei de manteniment antivirus “McAfee”. 
g) Pròrroga contracte prestació de serveis d’assessorament i gestió administrativa laboral de 

l’Ajuntament d’Olot.  
h) Resoldre contracte lloguer local carrer Castellà Lloveras, 1. 
i) Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació, per procediment negociat 

sense publicitat, tramitació ordinària, del contracte del servei per a la realització de les 
inspeccions preventives i les inspeccions periòdiques reglamentàries d’instal·lacions 
elèctriques, aparells elevadors, instal·lacions de climatització dels edificis municipals i de 
l’enllumenat públic del municipi d’Olot.  

j) Rectificació acord de contractació del servei de manteniment “Geomedia Pro” i “Geomedia 
Web Map” per a l’any 2015. 

9.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases per a la creació d’una borsa de treball de 
personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Olot – categoria administratiu.  

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT 
 

11.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar el pla d’autoprotecció de la  Residència La 



                     

 

tardor. 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

12.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la diputació de Girona dins el Programa Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural. 

13.- PROJECTE DE MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN VORERES DE DIVERSOS 
CARRERS.- Proposant aprovar. 

14.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Ampliació d’habitatge en edifici bifamiliar entre mitgeres al carrer Toledo, 3.  
b) Adequació d’edifici per a obrador industrial de pastisseria a l’avinguda Gaudí, 21.   

 

MEDI AMBIENT 
 

15.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció de la diputació de Girona pel suport als 
ajuntaments per a la sega de camins rurals i la prevenció d’incendis forestals. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 24 de febrer de 2015  
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 
 
 
   

 


