
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    1 DE SETEMBRE 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 PROGRÉS ECONÒMIC 
 

EMPRESA I OCUPACIÓ 
 

4.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció per a la contractació en pràctiques de 
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 
 

5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
 

Serveis: 
a) Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 23 d’agost, de la contractació de la desviació d’una 

línia elèctrica existent, propietat d’Endesa, de l’edifici a enderrocar de l’Avinguda Onze de 
Setembre, 20 (Casa del Procurador de l’Abat). 

b) Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 25 d’agost, de la contractació de la desviació d’una 
línia elèctrica existent, propietat de Bassols Energia, de l’edifici a enderrocar de l’Avinguda 
Onze de Setembre, 20 (Casa del Procurador de l’Abat). 

c) Realització d’un estudi topogràfic del sistema de clavegueram del sector del Pla de Dalt, 
de la zona dels pavellons (Brasil i Paraguai) i de la zona de Bonavista i carrer Madrid. 

d) Formació de sifons a l’escomesa de totes les vivendes situades a la carretera de les 
Feixes, entre els números 23 i 53. 

e) Plec de clàusules administratives i tècniques per a l’adjudicació del contracte, mitjançant 
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, dels serveis de conservació i 
manteniment de les instal·lacions semafòriques i del control d’accessos al nucli antic de la 
ciutat d’Olot. 

 

Subministraments: 
f) Material informàtic (ordinadors, impressores i material fungible) amb destí a Faber. 
g) Ordinadors de sobretaula, portàtils, monitors i lectors de targes, per substitució o 

actualització d’ordinadors obsolets, lots 1 i 2. 
 

HISENDA 
 

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



                     

 

7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar atorgar subvencions a entitats i aprovació dels convenis 
reguladors. 

8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar avançaments de convenis. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions i endossaments. 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances. 
11.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
12.- INGRESSOS.- Proposant donar compte del decret d’aprovació de la taxa per ocupació de  

via pública de les empreses subministradores de serveis (segon trimestre 2016). 
13.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar derivacions per afeccions de béns per deutes pendents 

d’IBI. 
 

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 

 

14.- MEMÒRIA VALORADA D’OBRES DE MILLORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
(ANY 2016).- Proposant aprovar 

15.- MEMÒRIA VALORADA PEL MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA 
CIUTAT D’OLOT PERÍODE 2016 -2017.- Proposant aprovar 

16.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya. 

 
MEDI AMBIENT 

 
17.- LLICÈNCIA.- Proposant concedir llicència ambiental per desenvolupar una activitat de 

manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport amb operacions de 
pintura a l’avinguda Europa, 50. 

18.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets 
dictats entre els dies 25 de juliol i 9 d’agost relatius a l’àrea de Medi Ambient. 

 

 

 

19.- ASSUMPTES URGENTS.-   
20.- PRECS I PREGUNTES.-   

 
 

Olot,  30 d’agost de 2016 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


