
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    14 DE JULIOL 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 COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

EDUCACIÓ 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni amb la Generalitat de Catalunya, Departament 
d’Ensenyament, per al Projecte Clau, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la 
diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria del municipi.  

 
FESTES 

 
5.- FESTES DEL TURA.- Proposant adjudicar les barraques i neteja de gots, per a les Festes 

del Tura 2016. 
 

ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 
 

6.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Diputació de Girona la d'inclusió del Projecte Social 
Lab: Projecte d’emprenedoria i innovació social a la Garrotxa, en el projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) Girona Ecosistema Innovador. 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

7.- PERSONAL.- Proposant prendre acord sobre diferents conceptes retributius (nocturnitats, 
part proporcional extra nocturnitats, hores extraordinàries hores complementàries). 

 
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 

 
8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

 
Obres: 
a) Plec de clàusules administratives particulars per adjudicar les obres d’adequació d’itinerari 

en els marges del riu Fluvià en el seu pas per Olot, en el Tram 1 des de Molí de Can 



                     

 

Climent fins al Parc de les Tries, 1a fase: Molí de Can Climent – Zona Verda carrer Mestre 
Falla, i convocar licitació. 

b) Actuacions de millora de les dutxes del pavelló d’esports, 1, 2 i 3, i adequació magatzem 
per a nou vestidor. 

 
Serveis: 
c) Plec de clàusules administratives particulars per adjudicar el servei de neteja i inspecció 

de la xarxa municipal de clavegueram de la ciutat, i de les escomeses dels edificis 
municipals, i convocar licitació. 

d) Prorrogar el contracte de servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de 
clavegueram de la ciutat, i de les escomeses dels edificis municipals, fins a la formalització 
del nou contracte.  

e) Plec de clàusules administratives particulars per adjudicar el servei d’arrendament dels 
equips d’impressió i multifunció dels equipaments municipals, i convocar licitació. 

f) Pròrroga del servei d’arrendament dels equips d’impressió i multifunció dels equipaments 
municipals, fins a la formalització del nou contracte. 

g) Manteniment dels servidors, sistemes d’emmagatzematge i sistemes de còpia del centre 
de procés de dades de l’Ajuntament d’Olot 

h) Devolució fiança direcció tècnica instal·lacions El Torin.  
i) Elaboració d’estudi de trànsit a la zona del carrer Pou del Glaç. 

 
Subministres: 
j) Plotter amb destí a Urbanisme. 
k) Subministrament i instal·lació de càmera de vigilància a la cruïlla entre els carrers sant 

Ferriol i Dolors.  
l) Barres asimètriques amb destí al pavelló d’esports. 

 
HISENDA 

  
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions. 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses. 
11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar la devolució de fiances.  
12.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar atorgar subvencions a entitats i aprovació dels convenis 

reguladors. 
13.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar l’avançament de convenis. 
14.- TRESORERIA.- Proposant l’adhesió al Pla extraordinari d’assistència financera local 2016 

de la Diputació de Girona. 
 

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 

 

15.- PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UNA ÀREA D'APARCAMENT A 
L'ENCREUAMENT C. REI MARTÍ L'HUMÀ - AV. JAUME II.- Proposant aprovar. 

16.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de les comunicacions d’obres presentades entre 
els dies 1 i 30 de maig relatius a l’Àrea d’urbanisme. 

17.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de local per a rocòdrom (amb bar d’ús restringit als usuaris) al carrer Mossèn 

Gelabert, 9 B. D.  
b) Reforma d’edifici residencial al carrer Pintor Galwey, 1.  
c) Enderroc d’edifici bifamiliar aïllat a la carretera de Santa Pau, 59.  
d) Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat carrer Puig, 59. 
e) Addició de planta pis per un habitatge al carrer Cirerer, 19.  
f) Enderroc d’un edifici plurifamiliar d’habitatges al carrer Proa, 22. 
g) Reforma de supermercat al carrer Pere Llosas, 11. 



                     

 

18.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció del castell de focs de 
Festes del Tura. 

 
MEDI AMBIENT 

 
19.- ADDENDA.- Proposant aprovar l’addenda al conveni amb Dipsalut per a l’execució del Pla 

Anual d’Actuacions 2016 (LE 2016/143). 
20.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels decrets dictats relatius a l’Àrea de Medi 

Ambient. 
 

21.- ASSUMPTES URGENTS.-   
22.- PRECS I PREGUNTES.-   

 
Olot, 12 de juliol de 2016       

 
L’ALCALDE 

JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


