
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    11 D’AGOST 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 
 

HABITATGE 
 

4.- HABITATGE.- Proposant aprovar les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants al barri 
vell d’Olot. 

EDUCACIÓ 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i 
l’Escola Pia 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. 

6.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i 
l’Escola Cor de Maria – Maria Reina 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. 

7.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i 
l’Escola Petit Plançó 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. 

8.- ADDENDA.- Proposant aprovar una addenda al conveni amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al Pla educatiu d’entorn del curs 2016-
2017. 

 
FESTES 

 
9.- CONVENIS.- Proposant aprovar convenis de patrocini per a les Festes del Tura 2016. 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

10.- PERSONAL.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball 
d’oficial 1a. Operativa adscrit a la Brigada Municipal. 

 
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 

 
11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

 



                     

 

Obres:  
a) Treballs de pintura de diversos edificis municipals i espais públics. 
b) Adjudicació de les obres del projecte de millora d’accessibilitat en voreres any 2016. 
c) Aprovació preus contradictoris números de l’1 al 12 de les obres de rehabilitació de 

coberta CEIP Malagrida ala Nord. 
 

Serveis: 
d) Adjudicació autorització per instal·lar i explotar dues parades de fires al Passeig d’en Blay 

durant les Festes del Tura 2016. 
e) Prorroga del contracte dels serveis d’assessorament i gestió administrativa laboral de 

l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms. 
f) Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació, 

mitjançant procediment obert, per adjudicar en règim del lloguer del subministrament de 
l’enllumenat ornamental nadalenc a la ciutat d’Olot. 

g) Serveis extraordinaris de recollida de deixalles i neteja viària (dia 15 d’agost). 
h) Aprovació de les despeses de les Festes del Tura 2016. 
 

HISENDA 
 

12.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses. 
13.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions i endossaments. 
14.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar atorgar subvencions a entitats i aprovació dels convenis 

reguladors. 
15.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar la devolució de fiances. 
16.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar el padró de les taxes d’escombraries domiciliàries 2016. 
17.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa de manteniment d’animals de 

companyia – exercici 2016. 
 

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’ENDERROC DE LA CASA DEL PROCURADOR A L’AVINGUDA 

ONZE DE SETEMBRE, 10.- Proposant aprovar. 
19.- MEMÒRIA VALORADA D’ENDERROC DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA 

PISCIFACTORIA DEL PARC.- Proposant aprovar. 
20.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de les comunicacions d’obres presentades entre 

els dies 1 i 31 de juliol relatius a l’Àrea d’urbanisme. 
21.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Rehabilitació de coberta i façanes d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Rafel, 
28 pis.  

 

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

 
 

Olot, 9 d’agost de 2016 
 

L’ALCALDE ACCIDENTAL 
JOSEP BERGA i VAYREDA 


