
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    4 DE FEBRER DE 2016  
 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 SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

4.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a Intervenció a un alumne de 
la Universitat de Girona. 

 
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 

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

a) Renovació del contracte amb el Consell Comarcal del servei d’implantació de mesures 
derivades de les obligacions de la LOPD. 

b) Rectificació de l’acord de l’estudi d’hidrologia i hidràulica del drenatge urbà previ al projecte 
de construcció d’una àrea d’equipament esportiu en sòl no urbanitzable de la carretera de 
Riudaura – Mas la Canal. 

c) Rectificació de l’acord de l’estudi de Mobilitat Generada, previ al projecte de construcció 
d’una àrea d’equipament esportiu en el sòl no urbanitzable de la carretera de Riudaura – 
Mas la Canal. 

d) Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de les obres de restauració 
de la coberta i façana de la capella de Sant Francesc. 

e) Serveis de divulgació, producció i difusió d’informació municipal mitjançant Radio Olot. 
f) Serveis d’inserció d’espais publicitaris al setmanari La Comarca d’Olot. 
g) Serveis i assistència tècnica a les aplicacions GENESYS5. 
h) Treballs de reparació de la climatització de la Sala Torín. 
i) Aprovació estat d’execució i propostes d’inclusió d’obres en el programa d’inversions servei 

d’aigua 2009-2029. 
j) Pròrroga del contracte d’arrendament del local de la seu de l’IMPO. 
k) Donar compte del Decret d’Alcaldia 28-01-2016 de contractació del servei de seguretat de 

les dependències de l’OAC. 
l) Servei de poda dels plàtans de la plaça Clarà. 
m) Revisió preus concessions.  

6.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre diversos expedients. 

 

HISENDA 
 

7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses. 



                     

 

8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar atorgar subvencions a entitats i aprovació dels convenis 

reguladors. 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar l’avançament de subvencions a 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 

 

11.- CONVENI.- Proposant aprovar document de constitució de servitud administrativa 
d’aqüeducte camí de Can Mali. 

12.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de local per a centre de fisioteràpia a l’avinguda Sant Coloma de Farners, núm. 

66 
b) Reforma d’habitatge en edifici bifamiliar al carrer Bisbe Vilanova, 23 pis 2n.   
c) Adequació d’edifici per a 2 habitatges al carrer Olímpia, 13.  

13.- VIA PÚBLICA.- Proposant l’aprovació d’uns criteris per autoritzar l’ocupació de la via pública 
amb parades de venda el dia de Sant Jordi 2016. 

 
MEDI AMBIENT 

 
14.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels decrets dictats relatius a l’Àrea de Medi 

Ambient. 
 

 

15.- ASSUMPTES URGENTS.-  
16.- PRECS I PREGUNTES.- 

 
 

Olot, 2 de febrer de 2016    
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


