
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    27 D’AGOST 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 PROGRÉS ECONÒMIC 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 
 

4.- CONCURS.- Proposant aprovar les bases d’un concurs per a l’adjudicació d’una parada del 
mercat setmanal. 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya, organisme adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Olot i l’Associació de Comerciants d’Olot per a la 
consolidació del centre comercial a cel obert (CCCO)  

6.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya, organisme adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Olot i l’Associació de Placers del Mercat d’Olot per a 
la consolidació del centre comercial a cel obert (CCCO)  

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

7.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió d’una plaça 
d’agent pel sistema de concurs oposició, torn lliure.  

 
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 

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

a) Serveis de neteja dels locals que s’ocuparan amb motiu de les Festes del Tura.  
b) Treballs de formació de pas elevat al carrer Tartana. 
c) Tractament de contraforts en paret mitgera del carrer dels Sastres 22-24 

 
HISENDA 

 

9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar un conveni de patrocini amb SOREA per a les Festes del 

Tura. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de l’IAE (exercici 2015). 



                     

 

13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró del mercat del rengle (2n timestre 2015). 
14.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa de recollida d’escombraries particulars 

(exercici 2015). 
15.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa d’animals de companyia (exercici 

2015). 
 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME 
 

16.- PROJECTE COMPLEMENTARI NÚM. 1 DE CONSERVACIÓ DE PAVIMENT A LES 
VIES PÚBLIQUES.- Proposant aprovar. 

17.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Reforma de cuina i banys d’habitatge en edifici plurifamiliar a l’avinguda Balears núm. 2, 

4t, 2a. (OMA32015/000077) 
b) Legalització d’obres d’adequació de local per a cafeteria al carrer Dolors núm. 3. 

(OMA32015000071) 
 

MEDI AMBIENT 
 

18.- CONVENI.- Aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot i el 
Dipsalut, pel 2015 

19.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de la comunicació del canvi de titularitat de la 
fleca amb obrador existent al carrer Antoni Llopis núm. 8 i de l’obertura d’una activitat de bar, 
8. 

20.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de la comunicació Ambiental ampliació servei 
residencial per a gent gran amb allotjament al c/Pintor Galwey núm. 1. 

21.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 8 de juliol i 6 
d'agost de 2015 relatius a obertures, canvis no substancials, canvis de titularitat, baixes i 
denegacions o suspensions d'activitats; autoconsums, adjudicacions d'horts i abocaments 
d'aigües residuals.  

 
SEGURETAT 

 

22.- PLA DE SEGURETAT.-  Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció del Concurs de colles 
sardanistes. 

23.- PLA DE SEGURETAT.-  Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció del correbou de Festes 
del Tura 2015. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,   21 d’agost de 2015     
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS 

 
 


