
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    2 DE MAIG DE 2019  
 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.- SUBVENCIONS.- Proposant  concedir subvencions a entitats. 
 

HABITATGE 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut 
Català del Sòl, pel desenvolupament d’habitatge amb protecció oficial al municipi d’Olot. 

6.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer. 

 
ESPORTS  

 
7.- SUBVENCIONS.- Proposant  concedir subvencions a entitats. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

RÈGIM INTERIOR 
 

8.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria per a la cobertura d’una plaça 
de tècnic/a superior – cap de l’OAC. 

 
ORGANITZACIÓ 

 
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

 

Obres: 
a) Adjudicació de les obres per a la recuperació de l’antic camí de can Serra al barri de 

Bonavista per a destinar-lo a vianants i bicicletes. 
 

Serveis: 
b) Treballs d’ampliació de la tribuna de l’Estadi Municipal. 

c) Aprovació plec de clàusules i convocatòria licitació per al subministrament, en règim de 
lloguer de l’enllumenat ornamental de Nadal. 



                     

 

d) Revisió de preus i aprovació de la despesa del servei de manteniment dels ascensors 
instal·lats als edificis municipals.  

e) Pròrroga del contracte dels serveis de sonorització i il·luminació dels escenaris de les 
Festes del Tura.  

f) Aprovació del conveni amb la Parròquia de Sant Esteve per a la utilització de l’auditori/sala 
d’actes del Casal Marià.  

g) Aprovació plec de clàusules i convocatòria licitació per a l’adjudicació de la concessió per 
a la utilització i explotació del quiosc-bar amb lavabos complementaris, ubicat a la zona del 
pont de les Mores. 

h) Aprovació plec de clàusules i convocatòria licitació per a l’adjudicació de la concessió per 
a la utilització i explotació del bar del Casal dels Volcans. 

i) Devolució de la fiança definitiva dipositada per garantir la concessió de gestió i explotació 
del bar del Casal dels Volcans. 

 

Subministraments: 
j) Subministrament i instal·lació d’una porta plegable a l’edifici de la Brigada Municipal. 

 
HISENDA 

 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses. 
11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar l’avançament de convenis. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar els preus públics del coworking. 

 
 

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 

 
13.- CARRER DELS SASTRES 18-20.- Proposant aprovar documentació tècnica presentada. 
14.- PROJECTE DE RENOVACIÓ AMB AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA DE CLAVEGUERAM 

DEL CARRER DELS SASTRES, CARRER DE SANT ROC I PLAÇA MAJOR.-  
Proposant aprovar definitivament. 

15.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Reforma d’edifici plurifamiliar enter mitgeres amb augment del nombre d’habitatges (de 3 a 

4 unitats) a l’avinguda Alba Rosa, 16.  
b) Legalització de piscina exterior de Cal Ninyo.  

 
 

 

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

 
 
 

Olot, 29 d’abril de 2019 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


