
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    19 DE SETEMBRE 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 
 

CULTURA 
 

4.- ARXIU.- Proposant aprovar el contracte de cessió entre l’Ajuntament d’Olot i l’Editorial 
Efadós dels fons fotogràfic “L’Abans-Olot, volum 2”. 

 
EDUCACIÓ 

 
5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar un conveni per a la concessió d’una subvenció. 

 
 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

6.- MERCAT SETMANAL.- Proposant aprovar l’adjudicació d’un lloc de venda no sedentària al 
mercat setmanal, destinat a la venda de formatges i productes làctics de producció pròpia. 

7.- MERCAT SETMANAL.- Proposant aprovar l’adjudicació d’un lloc de venda no sedentària al 
mercat setmanal, destinat a la venda de cafès i tes a granel. 

 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 

8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

Obres: 
a) Modificació del contracte de les obres del Passeig d’en Blay. 

Serveis: 
b) Servei preventiu d’ambulàncies per les Festes del Tura. 
c) Aprovació expedient, plec tècnic i plec de clàusules administratives particulars que han de 

regir la contractació del servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de clavegueram 
de la ciutat i de les escomeses dels edificis públics municipals, i convocatòria de licitació. 

d) Pròrroga del servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de clavegueram de la ciutat 



                     

 

i de les escomeses dels edificis públics municipals de l’Ajuntament d’Olot, fins a 
l’adjudicació del nou contracte. 

 

Subministraments: 
e) Aprovació expedient, plec tècnic i plec de clàusules administratives particulars que han de 

regir la contractació del subministrament de gasoil per als edificis municipals, i 
convocatòria de licitació. 

f) Aprovació expedient, plec tècnic i plec de clàusules administratives particulars que han de 
regir la contractació del subministrament de carburant per als vehicles municipals, i 
convocatòria de licitació. 

g) Aprovació expedient, plec tècnic i plec de clàusules administratives particulars que han de 
regir la contractació del subministrament i posada en funcionament dels sistemes 
d’informació de l’entorn virtual d’Oracle de l’Ajuntament, i convocatòria de licitació. 

h) Subministrament de paper per a ús d’oficina. 
 

9.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre un expedient. 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses. 
11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar avançament de subvenció. 
12.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificació d’obra. 
13.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolució de fiances. 
14.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació de SOREA 2n. trimestre de 2019 
15.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa de recollida d’escombraries 

empresarials exercici 2019. 
16.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions d’IAE 1r. i 2n. trimestre 2019. 
17.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles exercici 2019. 
18.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions de la taxa d’entrada de vehicles exercici 

2019. 
ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 

19.- PERSONAL.- Proposant aprovar serveis extraordinaris personal Policia, Brigada i Oficina. 
20.- PERSONAL.- Proposant aprovar nocturnitat Policia. 
21.- PERSONAL.- Proposant aprovar retens. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

22.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de l’acord relatiu a l’edifici de la casa Bolós. 
23.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de l’acord relatiu a la subvenció retirada coberta 

tribuna estadi municipal d’Olot. 
 

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

 
 
 

Olot, 17 de setembre de 2019       
 

 
L’ALCALDE 

JOSEP BERGA I VAYREDA 


