
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    22 DE NOVEMBRE 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 
 

HABITATGE 
 

4.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar l’alliberació de crèdit per a l'atorgament de 
subvencions per al pagament de l'IBI –exercici 2018– a les famílies monoparentals i a les 
unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50 anys. 

5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar l’alliberació de crèdit per a l'atorgament de 
subvencions destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per a 
estudiants. 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant atorgar subvencions per al pagament de l’IBI –exercici 2018– a 
famílies monoparentals i unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada 
majors de 50 anys 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant atorgar subvencions per al foment del lloguer per a estudiants. 
 

ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 
 
8.- MERCAT.-  Proposant atorgar ajuts als marxants d’alimentació i planter del mercat setmanal 

d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 
2018). 

9.- MERCAT.- Proposant prendre acords relatius a les parades del mercat setmanal d’Olot. 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

RÈGIM INTERIOR 
 

10.- 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. 
d) Pagaments de retens personal Brigada Municipal, Departament d’Informàtica i 

Departament d’Infraestructura i Urbanisme. 
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’un lloc de 

treball de tècnic/a mitjà/na adscrit a l’àrea de Progrés Econòmic. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 



                     

 

2019 promogut per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de 
Girona, Lleida i Tarragona. 

13.- PERSONAL.- Proposant aprovar l’adhesió a la borsa de treball de personal de biblioteca de 
la Diputació de Girona. 

 
ORGANITZACIÓ 

 
14.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

 

Obres: 
a) Obres de suport del pont del Palau. 
b) Acceptació de la renúncia del contracte menor dels treballs  de desenrunament de la  part 

esfondrada de l’edifici núm. 16 del carrer Alt del Tura. 
c) Adjudicació de les obres de fresatge i adequació de paviments  a diversos carrers. 
d) Adjudicació de les obres de rehabilitació del camí entre el Mas Fumarola i el Camí del 

Triai. 
e) Treballs de repintat dels passos de vianants. 
f) Obres de pavimentació en plataforma única del carrer Sant Cristòfor en el tram entre el 

carrer Pardal i la ronda les Fonts. 
g) Obres de supressió de barreres arquitectòniques a varis carrers de la ciutat. 

 

Serveis: 
h) Adjudicació serveis aixecament topogràfic xarxa clavegueram del barri de Sant Miquel i 

carretera vella de Batet. 
i) Adjudicació servei d’ambulàncies medicalitzades de les Festes del Tura 2018. 
j) Revisió de preus del contracte de servei de manteniment dels sistemes de climatització 

dels edificis municipals. 
k) Acord relatiu a retrocedir part l’operació comptable del contracte dels serveis d’allotjament  

dels estadants  de la residència d’Arts, Ciències i Humanitats  
l) Aprovació expedient, aprovació clàusules administratives per a la contractació del servei 

de realització d’un estudi per a la rehabilitació, la captació i mobilització d’habitatges i 
locals al nucli antic d’Olot, i convocatòria de licitació. 

m) Aprovació expedient, aprovació clàusules administratives per a la contractació del servei 
de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament d’Olot i els seus instituts municipals, i 
convocatòria de licitació. 

n) Adjudicació dels serveis de parametrització, programació i desenvolupament de les 
aplicacions per la gestió de l’administració electrònica de l’Ajuntament 

o) Adjudicació dels serveis d’aplicació de sistemes normalitzats de tractament documental i 
arxivístic als processos i procediments de l’Ajuntament d’Olot. 

p) Elaboració de noves figures de la faràndula del barri de Sant Roc.  
 

Subministraments: 
q) Declarar deserta l’adjudicació del subministrament  de material elèctric  i d’enllumenat per 

a la millora energètica  de l’enllumenat de l’eixample Malagrida i del barri de Bonavista. 
r) Impresos municipals. 
s) Subministrament del nou portal web municipal de l’Ajuntament d’Olot. 

 

HISENDA 
 

15.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses. 
16.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances. 
17.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar atorgar subvencions a entitats i aprovació dels convenis 

reguladors. 
18.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar avançaments de subvencions. 
19.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar endossaments. 
20.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació de la taxa subministrament aigua 3r trimestre 

2018. 
21.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 



                     

 

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 
 

22.- PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DEL 
CARRER NARCÍS PAULIS.- Proposant aprovar definitivament. 

23.- MEMÒRIA VALORADA D’OBRES D’ADEQUACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA 
PER A DEPENDÈNCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PEQUÍN.- Proposant 
aprovar. 

24.- SENTÈNCIA.- Proposant instar la inexecució de part de la sentència del TSJCat 791/2017. 
25.- EXPEDIENT INFORMATIU.- Proposant incoar expedient informatiu per dilucidar possibles 

responsabilitats en l’expedient relatiu a la sentència del TSJCat 791/2017. 
26.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Legalització d’obres de reforma d’edifici entre mitgeres amb augment del nombre 
d’habitatges (d’1 a 2) al carrer Conca, 14.  

b) Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aparellat al carrer del Volcà Pedra Aguda, 3.   
 

MEDI AMBIENT 
 

27.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels assabentats d'obertura i dels decrets 
dictats entre els dies 5 i 9 de novembre de 2018 relatius a l'Àrea de Medi Ambient. 

 

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

 
 

Olot, 20 de novembre de 2018   
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


