
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    17 DE MAIG DE 2018  
 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 
 

EDUCACIÓ 
 

4.- CONVENI.- Proposant prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot / 
Institut Municipal d’Educació i Joventut i la Fundació Catalunya la Pedrera per la cessió de 
l’espai situat a la plaça Clarà, numero 6. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

RÈGIM INTERIOR 
 

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

 
ORGANITZACIÓ 

 
6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

 

Obres: 
a) Obres d’ampliació del clavegueram del carrer Terrassa. 
b) Aprovació de l’expedient, aprovació del plec de clàusules administratives particulars que 

regiran l’adjudicació de les obres de millora de l’accessibilitat a les zones de joc del Parc 
Malatosquer, i convocatòria de licitació.  

c) Aprovació de l’expedient, aprovació del plec de clàusules administratives particulars que 
regiran l’adjudicació de les obres d’adequació d’accessos i d’itinerari en els marges del riu 
Fluvià, del tram pont de Sant Roc fins avinguda Santa Coloma (fase 1), i convocatòria de 
licitació.  

d) Aprovació de l’expedient, aprovació del plec de clàusules administratives particulars que 
regiran l’adjudicació de les obres d’ampliació de la zona esportiva al barri de Sant Miquel. 

e) Aprovació de l’expedient, aprovació del plec de clàusules administratives particulars que 
regiran l’adjudicació de les obres de millora dels serveis higiènics i de paviments de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.  

 

Serveis:  
f) Servei de recollida i custòdia d’animals. 



                     

 

g) Devolució fiança contracte dels serveis de desratització i control de la població de coloms 
en el terme municipal d’Olot.  

h) Devolució fiança contracte subministrament de dues calderes de biomassa a les 
instal·lacions de la xarxa de calor d’Olot.  

i) Assistència tècnica de desenvolupament del projecte Europace. 
j) Revisió preu lloguer. 
 

Subministraments:  
k) Dispositius switxs. 

 
HISENDA 

 

7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar avançaments de subvencions. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances. 

10.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la taxa de clavegueram de fonts pròpies (liquidacions 

complementàries 2017 i provisionals 2018). 
 

 
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 
 

12.- PROJECTE DE MILLORA DE SANEJAMENT DEL CARRER DELS SASTRES.- 
Proposant aprovar. 

13.- TAXIS.- Proposant aprovar la transmissió d’una llicència de taxi. 
 
 

 

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

 
 

Olot,  15 de maig de 2018  
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


