
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    30 DE MARÇ DE 2017  
 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.- EXPROPIACIÓ.- Proposant iniciar el procediment d’informació prèvia d’expropiació forçosa 
d’ús temporal d’habitatges buits per causa d’interès social. 

5.- PRÒRROGA.- Proposant aprovar una addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i 
encàrrec entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2017, 
relatiu a l’Oficina d’Habitatge. 

6.- PRÒRROGA.- Proposant aprovar una addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2017, relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social. 

 
 

ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 
 

7.- MERCAT.- Proposant prendre acords relatius a les parades del mercat setmanal. 
 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

8.- PERSONAL.- Proposant aprovar el Pla de vacances de Setmana Santa.  
9.- PERSONAL.- Proposant autoritzar l’increment del complement específic i els altres 

complements, d’un treballador de l’Ajuntament d’Olot. 
10.- NORMATIVA.- Proposant aprovar la Normativa per a l’actuació administrativa 

automatitzada. 
 

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 
 

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
 

Serveis: 
a) Convalidació del Decret d’Alcaldia de data 24 de març d’adjudicació del servei 

d’assistència tècnica durant la fase d’elaboració i revisió del projecte i durant l’execució de 
l’obra de reurbanització del Firal. 



                     

 

b) Adjudicació dels serveis de consultoria per a l’anàlisi i valoració de la corresponent relació 
de llocs de treball de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms.  

c) Realització estudi per a projecte a incloure en el programa “Disseny d’una empresa amb 
impacte social”.  

d) Fixar cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la ubicació 
d’un establiment comercial al carrer Sant Rafael, 23.  

e) Revisió preu de la concessió del servei de transport públic urbà de la ciutat d’Olot.  
f) Treballs de substitució d’aparellatge de diversos quadres d’enllumenat públic per a 

l’adequació al vigent Reglament Electrotècnic de Baixa tensió.  
g) Servei de realització de vídeos pel Festival Sismògraf 2017.  
h) Serveis de disseny gràfic i producció d’espais Festival Sismògraf 2017. 
i) Modificació acords relatius a l’aprovació de despeses del Festival Sismògraf 2017. 
j) Venda de vehicles del Dipòsit municipal. 
 

12.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la millora dels locals socials dels 
ateneus. 

 
HISENDA 

 

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

reguladors. 
15.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la devolució de fiances. 
16.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró del 4t trimestre IAE 2016. 
17.- INGRESSOS.- Proposant aprovar altes addicionals taxa escombraries empresarials. 
18.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases per a la sol·licitud de reducció de la taxa 

recollida escombraries i taxa clavegueram 2017. 
19.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases per a la sol·licitud de reducció de la taxa 

recollida escombraries per a finques ubicades en sòl rústic 2017. 
20.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
21.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar la derivació de responsabilitat subsidiària als 

administradors d’empreses que han cessat la seva activitat. 
22.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar la derivació de responsabilitat solidària als cotitulars de 

societats civils o comunitat de bens. 
23.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar la derivació per afecció de béns per deutes pendents 

d’IBI. 
24.- TRESORERIA.- Proposant aprovar l’adhesió al conveni de finançament local 2017 proposat 

per la Diputació de Girona. 
25.- URBANA.- Proposant aprovar el padró de l’impost sobre béns immobles de naturalesa 

urbana exercici 2017 
26.- URBANA.- Proposant aprovar el padró de l’impost sobre béns immobles de naturalesa 

rústica exercici 2017  
 

 

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 

 

27.- PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA 2017.- 
Proposant aprovar. 

28.- MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA 
PER A VEHICLES ELÈCTRICS A LA CIUTAT D’OLOT.- Proposant aprovar. 

29.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una a l’Institut Català d’Energia en el marc del Pla 
d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a 



                     

 

Catalunya (PIRVEC 2016-2019). 
30.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat i construcció de piscina al c/Aixadell 8.  
b) Reforma de cabanya d’ús auxiliar d’habitatge al Mas Can Pere Petit.  
c) Reforma d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Amargura, 1.  

 
MEDI AMBIENT 

 
31.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets 

dictats, relatius a l’Àrea de Medi Ambient. 
32.- ACTIVITATS.- Proposant aprovar el Programa d’Inspeccions i controls en activitats, 

equipaments i espais col·lectius d’Olot, per a l’any 2017.   
 

 

33.- ASSUMPTES URGENTS.-   
34.- PRECS I PREGUNTES.-   

 

 

Olot,  28 de març de 2017      
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


