
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    4 DE JUNY 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. 

 

ENSENYAMENT 
 

4.- ADDENDA CONVENI.- Proposant aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el 
Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Olot per al projecte clau d'atenció educativa a la 
diversitat de l'alumnat d'educació secundària del municipi en el marc dels programes de 
diversificació curricular  per als cursos acadèmics 2015-16 i 2016-17, per a l’Institut 
Montsacopa. 

5.- ADDENDA CONVENI.- Proposant aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el 
Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Olot per al projecte clau d'atenció educativa a la 
diversitat de l'alumnat d'educació secundària del municipi en el marc dels programes de 
diversificació curricular  per als cursos acadèmics 2015-16 i 2016-17, per a l’Institut Bosc de la 
Coma. 

 

HISENDA 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions i endossaments. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances.  

10.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les sol·licituds d’adhesió al conveni específic de tràmits: 

autoliquidacions electròniques de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions de l’Impost sobre els Béns Immobles 

(urbana). 
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Revisió preu per a la gestió i explotació del bar del Casal dels Volcans. 
b) Reparació simulador terratrèmols Museu dels Volcans.  
c) Urbanització de l’ampliació de l’encreuament de la carretera Sant Joan de les Abadesses – 

avinguda Sant Joan de les Abadesses.  
d) Contractació de les obres del projecte complementari de millora d’accessibilitat en voreres 

diversos carrers any 2015. 
14.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

 

SERVEIS GENERALS 
 

15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pla de vacances d’estiu.  



                     

 

16.- PERSONAL.- Proposant aprovar l’estada empresa a diverses àrees de l’Ajuntament d’Olot 
de 4 alumnes de l’IES Garrotxa. 

 

SEGURETAT 
 

17.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar pla d’autoprotecció de l’acte de final de la 
Champions a la plaça de braus el 6 de juny.  

18.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar pla d’autoprotecció del concert homenatge 
a Xucu-pà a la plaça de braus el 13 de juny. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

19.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació parcial d’edifici hoteler i construcció de piscina a la carretera de Santa Pau, 74  
b) Substitució d’un pilar de formigó en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Verge de 

Montserrat 10, 6è, 1a. 
 

MEDI AMBIENT 
 
20.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 19 i 28 de maig 

de 2015 relatius a obertures, canvis no substancials, canvis de titularitat, baixes, suspensió i 
denegació d’activitats. 

21.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de la comunicació d’obertura d’una activitat 
recreativa de bar al passeig Bisbe Guillamet, 2. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  2 de juny de 2015 
 

L’ALCALDE EN FUNCIONS 
JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


