
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    16 D’OCTUBRE DE 2015  
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  EXTRAORDINÀRIA 
 

 
 

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 SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

4.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat  del personal 
de la Policia Municipal.  

5.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 
extraordinaris de divers personal. 

6.- PERSONAL Proposant aprovar el pagament de retribució extra personal Policia pels serveis 
realitzats els dies 7 i 8 de setembre.  

7.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’hores complementàries de divers personal. 

 
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 

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

a) Treballs de redacció estudi d’alternatives per a la ubicació de camps de futbol. 
b) Obres de tancament solar del carrer Roser. 
c) Acceptació renúncia als treballs de disseny, maquetació i impressió llibre: “Diccionari 

biogràfic d’olotins”. 
d) Acord relatiu al canvi d’ubicació de les places d’aparcament horari en superfície del carrer 

Macarnau i supressió d’una plaça. 
e) Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per adjudicar, mitjançant 

procediment obert, la concessió d’autorització per a la utilització del Pavelló Firal la Nit de 
Cap d’Any.  

f) Acord relatiu a la finalització rènting vehicles Policia. 

 

HISENDA 
 

9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar la devolució de fiances. 
11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar  certificacions d’obres i endossaments. 
12.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
 

 

 

 

 



                     

 

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 

 
13.- SUBVENCIÓ FONS NACIONAL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.- Proposant sol·licitar 

una subvenció dins el Programa d’ajudes per a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat 
exterior municipal. Projecte d’adequació luminotècnica de l’enllumenat públic vari de la ciutat 
d’Olot al Reglament d’Eficiència Energètic 1890/2008 Mesura: Renovació de les instal·lacions 
de l’enllumenat exterior municipal. 

14.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de local comercial al carrer Plaça de l’Hospital 4.  
b) Reforma i ampliació d’edifici bifamiliar entre mitgeres a la carretera de Les Feixes, 27B.  
c) Ampliació d'un local comercial carrer Mulleras, 8.  
 

 

MEDI AMBIENT 
 

15.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 4 i 29 de 
setembre de 2015 relatius a l’Àrea de Medi Ambient (canvi de nom i ampliació d’activitats) 

 
 

Olot,  14 d’octubre de 2015 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 


