
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    18 DE MAIG 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.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

5.- PERSONAL.- Proposant aprovar: 
a) Hores complementàries Brigada municipal.  
b) Retribuir la disponibilitat al Director tècnic de la Brigada Municipal. 
c) Pagament una gratificació extraordinària a l’administrativa cap negociat d’Alcaldia 
d) Pagament d’una gratificació extraordinària a delineant informació urbanística. 
e) Adequar la retribució d’un administratiu adscrit a informàtica a les tasques i funcions 

específiques d’especialització. 
f) Percepció del complement de destí corresponent a la plaça de tresorera a favor de la 

persona que l’ocupa provisionalment. 
g) Correcció de l’acord de la Junta de Govern Local aprovat el 16/03/2017 sobre el 

complement de nocturnitat del personal de la Policia pels serveis realitzats el mes de 
febrer de 2017.  

h) Bases i la convocatòria per a la segona ampliació de la borsa de treball de personal laboral 
temporal de l’Ajuntament d’Olot i organismes autònoms – categoria auxiliar administratiu.  

i) Oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2017.  
j) Encàrrec de la direcció del projecte PIAM-Nucli Antic. 
 

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 
 

6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
 

Obres: 
a) Plec de clàusules administratives particulars que regiran l’adjudicació, mitjançant 

procediment obert simplificat, de les obres del projecte de construcció de la via peatonal 
intervolcànica.  

 



                     

 

Serveis: 
b) Adjudicació dels serveis d’implantació i execució dels programes d’autocontrol, 

manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions de titularitat municipal classificades 
de risc de  transmissió de legionel·losi. 

c) Revisió preu per a la gestió i explotació del bar del Casal dels Volcans, any 2017. 
d) Modificació del plec de prescripcions tècniques per al subministrament, mitjançant 

modalitat d’arrendament amb opció de compra d’un vehicle per a la Policia Municipal.  
e) Adjudicació contracte de subministrament del programari de desenvolupament, consultoria 

i manteniment per a la gestió integral dels recursos humans i de la nòmina de l’Ajuntament 
d’Olot i dels seus organismes autònoms. 

 

Subministraments: 
f) Equip fotogràfic per a la digitalització de documents en imatge del Servei d’Imatges de 

l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.  
g) Marquesina d’autobús. 

 

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 avançaments de convenis. 

10.- INGRESSOS.- Proposant l’aprovació de la taxa ocupació via pública companyies 
subministradores 1r trimestre 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 

 

11.- PROJECTE D’ENDERROC AL CARRER VALLS NOUS, 1.- Proposant aprovar. 
12.- PROJECTE MODIFICAT DE L'EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DEL 

MORROT.- Proposant aprovar. 
13.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Ampliació d’habitatge entre mitgeres al carrer Esparreguera, 12   
 

MEDI AMBIENT 
 

14.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels assabentats de comunicacions d’obertura i 
dels decrets dictats relatius a l’Àrea de Medi Ambient. 

 
 

15.- ASSUMPTES URGENTS.-   
16.- PRECS I PREGUNTES.-   

 
 

Olot, 16 de maig de 2017 
 

L’ALCALDE 
JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 


