
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    23 DE NOVEMBRE DE 2017  
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

  1.- ELECCIONS.- Proposant efectuar el sorteig dels membres de les meses per a les Eleccions 
al Parlament de Catalunya 2017. 

 
2.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
3.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

BENESTAR SOCIAL I DRETS CIVILS 
 

4.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats que promoguin la inclusió i cohesió social, any 2018. 

5.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats  que fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, 
l’enfortiment i articulació de les entitats locals. 

 
CULTURA 

 
6.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats culturals.  

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

 
JOVENTUT  

 
8.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats d’educació en el lleure. 

 
ESPORTS  

 
9.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats esportives per la temporada 2017/2018. 

 
 



                     

 

BARRIS I COOPERACIÓ 
 

10.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats veïnals, any 2018. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

RÈGIM INTERIOR 
 

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar: 
a) Nocturnitats de la Policia Municipal. 
b) Hores extraordinàries Policia Municipal, Brigada i personal oficines. 
c) Hores complementàries de la Brigada Municipal. 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar la creació de la Comissió de control i seguiment del 
contracte de consultoria per l’anàlisi i la valoració de la corresponent relació de llocs de treball 
de l’Ajuntament d’Olot i dels organismes autònoms.  

 
TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 

 
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
 

Obres: 
a) Convalidar Decret Alcaldia obres desviament serveis gas natural afectats per la connexió 

túnel connexió entre l’aparcament del Firalet i l’aparcament de la illa del Teatre.  
b) Convalidar Decrets Alcaldia obra civil desviament serveis afectats connexió túnel connexió 

entre l’aparcament del Firalet i l’aparcament de la illa del Teatre.  
 

Serveis: 
c) Mòdul mobilitat BPM. Subministrament i instal·lació. 
d) Serveis d’implantació catàleg de tràmits i serveis sobre Genesys.  
e) Serveis implantació aplicació Atlas BI. 
f) Serveis per a consultoria, serveis tècnics i formulari sobre Genesys.  
g) Devolució garantia corresponent al contracte dels serveis d’assessorament i gestió 

administrativa laboral de l’Ajuntament d’Olot i dels seus organismes autònoms.  
h) Treballs de disseny i direcció d’execució parades Mercat setmanal i barraques Festes del 

Tura. 
i) Adjudicació de la concessió per a l’ús del Pavelló Firal les nits de Nadal i Cap d’any. 
j) Serveis formació en mecànica dins del programa “Fem ocupació per a joves”. 

 

 
HISENDA 

 

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

reguladors.   
16.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres. 
17.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar endossaments. 
18.- PRESSUPOST.- Proposant regularitzar l’assignació pressupostària a la Residència Faber 

d’Arts, Ciències i Humanitats. 
19.- PRESSUPOST.- Proposant regularitzar l’assignació pressupostària del TPO. 
20.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
21.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de la taxa de companyies subministradores, 

3r trimestre 2017. 
22.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar baixes per insolvents. 

 



                     

 

 
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 
 

23.- PROJECTE DE MILLORA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D’EMERGÈNCIA. EDIFICIS 
AJUNTAMENT I POLICIA MUNICIPAL.- Proposant aprovar. 

24.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de les comunicacions d’obres presentades el 
mesos de juliol, agost, setembre i octubre relatius a l’àrea d’infraestructura i urbanisme.  

25.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció de mur de contenció de terres al Passeig d’en Blay, 7.  
b) Reforma d’edifici unifamiliar en filera al Passatge Ramon Llull, 13.  

 
MEDI AMBIENT 

 
26.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets 

dictats relatius a l’Àrea de Medi Ambient. 
 

 

27.- ASSUMPTES URGENTS.-   
28.- PRECS I PREGUNTES.-   

 
 

Olot, 21 de novembre de 2017   
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


