
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    12 DE MARÇ 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 convenis amb entitats. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances.  
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions d’alta de la taxa de recollida d’escombraries 

empresarials. 
8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Actuacions de millora al volcà Montsacopa. Pavimentació camí del cràter. 
b) Subministrament i instal·lació pilona automàtica a la plaça Catalunya. 
c) Plec de clàusules econòmico administratives per a la prestació dels serveis 

d’assessorament i gestió administrativa laboral de l’Ajuntament d’Olot i els seus 
Organismes Autònoms.  

9.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’un plus variable de l’OAC, pel període gener 
2015. 

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’una retribució extra al personal de la Policia 
Municipal pels serveis realitzats durant els dies 1, 5 i 6 de gener de 2015.  

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

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

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’hores complementàries de divers personal. 
 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT 
 

15.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar el pla d’autoprotecció de la residència El 
Caliu. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

16.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 



                     

 

a) Construcció edifici plurifamiliar de 25 habitatges i 25 places d’aparcament a la Ronda Sant 
Bernat, 13.  

b) Obres de reforç d’un sostre en edifici d’habitatges plurifamiliar al carrer Bisbe Vilanova, 21   
 
 

MEDI AMBIENT 
 

17.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 25 de febrer 
de 2015 i 3 de març de 2015 relatius a obertures, canvis de titularitat i baixes d’activitats. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 10 de març de 2015     
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 
 
 
   

 


