
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    1 DE DESEMBRE 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 aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d'un lloc de 
treball d'oficial 1a. electricista adscrit a la Brigada Municipal.  

5.- PERSONAL.- Proposant autoritzar una bestreta a un treballador adscrit a la Policia 
Municipal.  

 
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 

 
6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

 

Obres: 
a) Treballs d’instal·lació de calefacció a l’edifici de Can Monsà. 
b) Rehabilitació de la coberta del Mas les Mates (ala oest) estada dels masovers. 
c) Treballs d’adequació de deficiències detectades al pati de l’antic Hospital. 
d) Treballs d’adequació interior dels edificis d’habitatges situats al carrer Abat Racimir, 50 i 

carrer de Josep Maria Capdevila Balançó, 3.  
e) Arranjament de la xarxa de clavegueram, en el tram entre el carrer Bisbe Lorenzana i el 

carrer Clivillers.  
f) Obres del projecte de conservació i millora de marques vials, any 2016. 
g) Redacció del projecte d’enderroc, direcció d’obres, coordinació de seguretat i salut, 

elaboració del Pla de seguretat i salut i execució dels treballs d’enderroc, de l’edifici situat 
al carrer Sant Cristòfor, 28. 

h) Contractació treballs complementaris a l’edifici de serveis a la zona esportiva del Morrot.  
 

Serveis: 
i) Treballs d’instal·lació d’una cartellera digital al Teatre Principal d’Olot.  
j) Treballs de realització dels butlletins dels habitatges situats al carrer Abat Racimir, 50 i 

carrer de Josep Maria Capdevila Balançó, 3.  
k) Treballs d’integració urbana de l’espai de l’enderroc de l’avinguda Onze de Setembre, 10. 
l) Recollida de deixalles i neteja viària extraordinària.  
m) Serveis per a la implantació dels procediments administratius comuns de contractació. 
n) Avantprojecte de millora de les zones d’aparcament del Firal. 
o) Adjudicació de la redacció del projecte de remodelació del Firal. 
p) Adjudicació del servei de conservació i manteniment de les instal·lacions semafòriques i 

del control d’accessos d’Olot. 
 



                     

 

Subministraments: 
q) Mobiliari urbà amb destí a la zona d’estada del Parc dels Nius.  
r) Lloguer i instal·lació de vestidors prefabricats a l’àrea esportiva del carrer França.  
 

HISENDA 
 

7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar atorgar subvencions a entitats i aprovació dels convenis 

reguladors. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidació de la taxa de subministrament d’aigua del 3r 

trimestre de 2016. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions d’IAE del 1r, 2n i 3r trimestre de 2016. 
13.- INGRESSOS.- Proposant ratificar decret d’acceptació de subvenció. 
 

 

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 DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL MAS LES 
MATES (ALA OEST) ESTADA DELS MASOVERS.- Proposant aprovar. 

15.- CONVENI EXPROPIATORI.- Proposant aprovar conveni en relació a l’expropiació d’una 
peça de terreny al carrer Santa Sabina, 4. 

16.- CONVENI EXPROPIATORI.- Proposant aprovar conveni en relació a l’expropiació de dues 
finques situades a la prolongació del carrer Garrinada. 

17.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció i llicència ambiental per a estació de servei al carrer Lluís Companys, 16.   
b) Rehabilitació edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Serra i Ginesta, 8.   
c) Instal·lació d’elevador en edifici bifamiliar entre mitgeres al carrer Bolós, 12.  

 
MEDI AMBIENT 

 
18.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 11 i 22 de 

novembre, relatius a l’Àrea de Medi Ambient. 
 

 

 

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

 
 

Olot, 29 de novembre de 2016    
 

L’ALCALDE 
JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 


