CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

19 DE MARÇ DE 2015
LES 8 DEL MATÍ
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 la pròrroga del conveni tipus de col·laboració
interinstitucional entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Olot per al desenvolupament del
programa de teleassistència (CN/1757).

CULTURA
5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni per a la cessió dels Fons Josep Berga i Boix i
Josep Berga i Boada.

HISENDA
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats.
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances.
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar la sol·licitud de pròrroga de serveis i preus a l’empresa
“Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA.” (exercici 2015).

10.- INGRESSOS .- Proposant aprovar les bases per a regir per les sol·licituds de reducció de la
taxa d’escombraries i clavegueram, vivendes zona rústica, exercici 2015.

11.- INGRESSOS .- Proposant aprovar les bases per a regir per les sol·licituds de reducció de la
taxa d’escombraries i clavegueram, supòsits majors de 60 anys i supòsits proposats per
Serveis Socials, exercici 2015.
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidació del subministrament d’aigua i de la taxa de
clavegueram presentada per “SOREA SA” (4t. trimestre 14).
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions:
a) Formular aclariments a la licitació per adjudicar el subministrament de l’equip de telefonia i
del servei de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot.
b) Serveis de poda plàtans a la plaça Manel Marcillo.
c) Treballs de col·laboració en aspectes arquitectònics, en la redacció de l’avantprojecte
d’obres d’adequació de l’edifici de l’antic Hospital Sant Jaume d’Olot.
d) Treballs de col·laboració en la proposta d’instal·lacions edifici, en la redacció de
l’avantprojecte d’obres d’adequació de l’edifici antic Hospital sant Jaume d’Olot.
e) Obres de supressió de barreres arquitectòniques i d’adaptació de diversos guals per a
vianants.

f) Serveis de tramitació butlletins quadres elèctrics, per actes, festes i activitats a la ciutat
durant l’any 2014.
g) Acord relatiu al preu de cessió d’ús d’una part de l’edifici de la “Torre Castanys”.
h) Rectificar acord relatiu a la resolució del contracte de lloguer del carrer Castellar Llovera, 1
i) Treballs de legalització de les instal·lacions d’electricitat, tèrmica i de gas de l’edifici de
vestidors de l’Estadi Municipal d’Olot.
j) Acceptar la cessió dels convenis subscrits amb La Fageda SCCL a favor de La Fageda
Fundació.
k) Aprovar la suspensió del procediment d’adjudicació dels serveis 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.

SERVEIS GENERALS
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis
extraordinaris de divers personal.

15.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i convocatòria per a la creació d’una nova borsa
de treballadors de personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Olot i organismes autònoms,
categoria auxiliar administratiu.
16.- PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de
personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Olot i organismes autònoms – categoria
administratiu.

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
17.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, dins la
convocatòria de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de més de 30.000
habitants per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, any 2015.

SERVEIS URBANS I MOBILITAT
18.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar el pla d’autoprotecció de la residència El
Cassés.

19.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant nomenar membres de l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil d’Olot.

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA
20.- PROJECTE DE REFORMA DE LOCAL COM A OFICINA D’INFORMACIÓ
TURÍSTICA PER A LA CIUTAT D’OLOT.- Proposant aprovar.
21.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat situat a la carretera de Batet, 1

ASSUMPTES URGENTS
Olot, 17 de març de 2015
L’ALCALDE
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS

