
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    26 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 D’ALCALDIA 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració entre la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i l’Ajuntament d’Olot en relació a la producció del programa “La 
Marató” de TV3. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 

5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

Serveis: 
a) Aprovació de l’expedient, plec de clàusules administratives i plec de clàusules tècniques 

per a la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei 
d’implementació del mòdul de gestió del temps del programa Epsilon-RH. 

b) Aprovació de l’expedient, plec de clàusules per a l’adjudicació mitjançant procediment 
obert de la concessió d'ús del "Lot 2" de la Plaça Mercat. 

c) Pròrroga contracte servei de neteja. 
 

Subministraments: 
d) Aprovació de l’expedient, plec de clàusules administratives i plec de clàusules tècniques 

per a la contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat del contracte de 
subministrament de material elèctric i d’enllumenat per a la millora energètica de 
l’enllumenat de l’Eixample Malagrida i del barri de Bonavista.  

e) Acord d’adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc de subministrament de gas natural. 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar avançament de subvenció. 
8.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar derivacions de responsabilitat subsidiària a copartíceps 

de societats. 
9.- CEMENTIRI.- Proposant aprovar el padró de cementiri 2019. 

10.- CADASTRE.- Proposant aprovar l’annex 1/19 de l’Impost sobre béns immobles urbans. 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 



                     

 

11.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a una alumna de l’IES 
Garrotxa a l’Arxiu Municipal. 

12.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a una alumna de l’Escola 
d’Art d’Olot a l’Arxiu Municipal. 

13.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a una alumna del Màster 
d’advocacia al Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Olot. 
 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

14.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a) Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Caliu, 43. 

 
 

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

 
 
 

Olot, 23 de setembre de 2019       
 

 
L’ALCALDE 

JOSEP BERGA I VAYREDA 


