
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    16 DE JULIOL 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. 
 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

HABITATGE 
 

4.- ADDENDA.- Proposant aprovar una addenda de reajustament de preus de 7 habitatges de 
titularitat pública al conveni subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 

EDUCACIÓ 
 

5.- ADDENDA.- Proposant aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya, Departament d’Ensenyament, per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2015-2016 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

6.- PERSONAL.- Proposant autoritzar una bestreta. 
7.- PERSONAL.- Proposant aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament d’Olot per a 

l’any 2015. 
8.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’un complement de nocturnitat al personal 

de la Policia Municipal pels serveis realitzats el mes de juny de 2015. 
9.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’una paga extraordinària per jornades de nit 

al personal de la Policia Municipal pels serveis realitzats des del mes de gener a juny de 
2015. 

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials a divers personal.  
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’hores complementàries a divers personal.  

 

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 
 

12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Adjudicació de les obres de reforma per a formació d’aula (1er pis) edifici Can Monsà. 
b) Adjudicació, mitjançant procediment obert, dels serveis d’assessorament i gestió 

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



                     

 

c) 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.  

d) Treballs d’impressió, col·locació i retirada de banderoles del “Festival Sismògraf 2015”. 
e) Aprovació informe estat d’execució i propostes d’inclusió d’obres en el programa 

d’inversions del servei d’aigua 2009-2019 (any 7 juliol de 2015). 
f) Pròrroga i revisió de preus concessió d’ús local de les “Sitges”. 
g) Actualització preus contracte subministrament de l’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot. 

2n semestre 2015 
h) Treballs de millora de l’accessibilitat  de  les voreres del carrer Montsalvatge tram: 

C/Ramon Guillamet- C/Josep Berga i Boada. 
i) Trasllat d’instal·lacions a l’antic Hospital Sant Jaume. 

13.- COMPRES.- Proposant aprovar les següents adquisicions: 
a) Pintura per a la renovació d’equipaments de la via pública.   
b) Reproduccions “Venus  de Clarà” 

 

HISENDA 
 

14.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
15.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances.  
16.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
17.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions.  
 

 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 

SERVEIS URBANS, ESPAI PÚBLIC I INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA, 
MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 
18.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ PA 11.03B.- Proposant aprovar inicialment. 
19.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Adequació de local per a teràpies naturals a l’avinguda Sant Joan, 27 pis B pta 1a. (OMA3-
43/2015) 

 

MEDI AMBIENT 
 

20.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 4 de juny de 
2015 i 1 de juliol de 2015 relatius a obertures, canvis de titularitat i baixes d'activitats; 
adjudicació d'horts municipals, abocaments d'aigües residuals, llicències per a gossos de raça 
potencialment perillosa i autoconsums. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 14 de juliol de 2015       
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 


