
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    29 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 
 

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 2019. 

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, any 2019. 

 
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, any 2019.  

 
JOVENTUT  

 
7.- 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, any 2019. 

 
ESPORTS  

 
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 esportives per la temporada 2018/2019. 

 
BARRIS I COOPERACIÓ 

 
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 veïnals, any 2019. 

 
HABITATGE 

 

10.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar l’atorgament i pagament de subvenció per a propietaris 



                     

 

d’habitatges desocupats que els posin en lloguer. 
11.- COMUNITATS DE PROPIETARIS.- Proposant aprovar despeses comunitats de 

propietaris participants Ajuntament d’Olot, avinguda Santa Coloma, 20, 1r, 2a. 
 

EDUCACIÓ 
 
12.- CONVENI .- Proposant aprovar el conveni el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya i Integra, Associació per la inclusió de col·lectius de risc, per al Projecte Pont del 
centre d’educació especial CEE Joan XXIII, en el marc de les mesures addicionals d’atenció a 
la diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria del municipi. 

 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ORGANITZACIÓ 
 

13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
 

Obres: 
a) Aprovació preu contradictori obres de les obres de millora i ordenació de la zona d’horts 

situada al peu del volcà Montsacopa, 
b) Reintegrament relatiu a les obres d’urgència de consolidació de l’edifici  núm. 16  del 

carrer Alt del Tura. 
 

Serveis:   
c) Prorrogar el contracte  de prestació dels serveis de prevenció de riscos laborals de 

l’Ajuntament d’Olot i dels seus Instituts Municipals.  
d) Adjudicar els locals del projecte “El Taller del Sastres”. 
e) Modificació del contracte de subministrament i manteniment de l’equipament de telefonia i 

del servei de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot.  
f) Estat d’execució i propostes d’inclusió d’obres en el programa d’inversions del servei 

d’aigua 2009 – 2029. 
g) Serveis de desenvolupament, implantació i posada en marxa del portal web municipal. 
 

Subministraments: 
h) Adhesió de l’Ajuntament d’Olot a l’ACM per al subministrament de l’energia elèctrica de 

l’Ajuntament d’Olot.  
i) Subministrament  de gasoil per a les escoles municipals   

 

HISENDA 
 

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

reguladors. 
16.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres. 
 

TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 
 

17.- ARXIU.- Proposta aprovar l’eliminació de documentació municipal. 
 

 

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 
 

18.- PLA DE MILLORES DE PLACES I PLACETES DE PROXIMITAT AL NUCLI ANTIC 
D’OLOT.- Proposant aprovar. 



                     

 

19.- PROJECTE MODIFICAT ADEQUACIÓ D’ITINERARI EN ELS MARGES DEL RIU 
FLUVIÀ EN EL SEU PAS PER OLOT EN EL TRAM 1. 1a FASE MOLÍ CAN 
CLIMENT – ZONA VERDA C/ MESTRE FALLA-AS BUILT.-  Proposant aprovar. 

20.- SUBVENCIÓ PER FOMENTAR L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE VIES 
CICLISTES (FEDER).- Proposant sol·licitar. 

21.- RATIFICAR DECRET CLUB NATACIÓ OLOT. 
22.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Adequació de local per a centre de culte al carrer Doctor Joaquim Masmitjà, 22. 
b) Construcció d’ascensor en habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Ginestola, 9. 
c) Col·locació malla de protecció façana església de Sant Esteve a la plaça Rector Ferrer, 1. 

 
 
23.- ASSUMPTES URGENTS.-   
24.- PRECS I PREGUNTES.-   

 
 

Olot, 27 de novembre de 2018   
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


