
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    14 DE MAIG 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. 

 
BENESTAR SOCIAL I OPORTUNITATS 

 
4.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni amb el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la realització de 
programes de formació i inserció organitzats en la modalitat de transició al treball (PTT) per a 
joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en 
educació secundària obligatòria.  

 
CULTURA 

 
5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni amb l’Agència Catalana de la Joventut i 

l’Ajuntament d’Olot – Festival Sismògraf, en el marc del Programa de Descomptes del Carnet 
Jove a les persones titulars.  

 
FESTES 

 
6.- BASES.- Proposant aprovar les bases per a l’adjudicació de les barraques i de la neteja de 

gots, per a les Festes del Tura de l’any 2015. 
 

HISENDA 
 

7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Adjudicació obres del projecte de millora d’accessibilitat en voreres de diversos carrers any 
2015. 

b) Aprovació despesa any 2015 contracte de residus i neteja viària. 
c) Treballs de sonorització Saló de sessions i sala Leonci Quera. 
d) Obres de sanejament a la Torre del parc públic situat entre els carrers Josep Ayats i 

avinguda Reis Catòlics.  
e) Treballs de construcció d’envà pluvials en paret mitgera al carrer dels Sastres, 22, 24 i 28. 
f) Contractació fibra òptica i Brigada Municipal, Pavelló d’Esports i Estadi d’atletisme. 
g) Serveis de millora dels parterres enjardinats circumval·lació Jaume II.  
h) Aprovació plec de clàusules administratives particulars que regiran l’adjudicació, 

mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres del projecte de millora 
urbana i implantació d’aparcaments a l’entorn de l’hospital d’Olot i convocatòria de licitació.  

i) Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques que regiran l’adjudicació, 
mitjançant procediment obert, del subministrament de dos turismes per a la Policia 



                     

 

Municipal, mitjançant sistema d’arrendament amb opció de compra, i convocatòria de 
licitació. 

j) Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques que regiran l’adjudicació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, el servei per a la realització d’informes 
tècnics en les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i d’enllumenat públic, i 
convocatòria de licitació.  

k) Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques que regiran l’adjudicació, 
mitjançant procediment obert, de la concessió demanial del local comercial del carrer 
doctor Fàbregas – plaça Hospital i convocatòria de licitació.  

l) Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques que regiran l’adjudicació, 
mitjançant procediment obert, de la concessió demanial del local comercial del carrer sant 
Rafel, 23 i convocatòria de licitació.  

9.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
10.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre diversos expedients.  

 
SERVEIS GENERALS 

 
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 

extraordinaris de divers personal. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat  del personal 

de la Policia Municipal.  
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’hores complementàries a divers personal.  

 
SERVEIS URBANS I MOBILITAT 

 
14.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar el pla d’autoprotecció de Cantània. 

 
URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 

 
15.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PA-12.01 HOSTAL DEL SOL.- Proposant 

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

a) Restitució d'un sostre d'edifici unifamiliar al carrer Dàlies, 17.   
b) Reforma i adequació local en planta baixa “Casa Masllorens” per llar d’infants al carrer 

Fontanella, 10.  
c) Enderroc d'edifici d'habitatge carrer Cirerer, 22.  
d) Modificació de projecte d’obres d’adequació d’estació depuradora d’aigües residuals per a 

un escorxador a la carretera de les Feixes, 205.  
 

MEDI AMBIENT 
 

17.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l'ajuntament d'Olot i la 
Comisión organizadora del Campeonato Nacional de Trepa de Árboles per a la celebració 
d’un Campionat a Olot.  

18.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 21 d’abril i 8 de 
maig, relatius a obertures, canvis de titularitat, controls periòdics i baixes d’activitats i 
adjudicacions d’horts municipals. 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot, 12 de maig de 2015    

 
L’ALCALDE 

JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


