
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    19 DE DESEMBRE DE 2013      
 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. 

 
 

BENESTAR SOCIAL I OPORTUNITATS  
 

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 de l’organització d’activitats als barris, any 2014. 

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 de l’organització d’activitats acció social, any 2014. 

 
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 2014. 

 
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 de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2014. 

 
ESPORTS I LLEURE 

 
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 de l'activitat esportiva per a la temporada 2013/2014.  

 
JOVENTUT 

 
9.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la 

Garrotxa per a la prestació de serveis en matèria de joventut. 
 

HISENDA 
 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 



                     

 

11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions i endossaments 
12.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances.  
13.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis.  
14.- PRESSUPOST.- Proposant donar compte de les modificacions internes aprovades durant 

aquest exercici. 
15.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a)  Plec de clàusules administratives particulars per adjudicar per procediment obert el 
contracte del servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de clavegueram de la ciutat 
i de les escomeses dels edificis municipals i convocatòria de licitació.  

b) Rectificació acord Junta de Govern Local de 28 de novembre de 2013 relatiu a la redacció 
de l’estudi i procés de remodelació del tram del carrer Bernat Vilar comprés entre el carrer 
Casimir Plana i la plaça Balmes.  

c) Treballs de reposició d’una paret de pedra entre el Club Tennis Olot i el Parc Nou. 
d) Aprovar els preus contradictoris del projecte d’obres d’adequació de seguretat contra 

incendis i d’actuació d’accessibilitat de l’edifici can Montsà. 
e) Resolució del contracte de lloguer del local del Núria i donar de baixa aquest  servei del 

contracte de neteja. 
f) Arrendament decoracions de Nadal 2013. 
g) Contracte pack de serveis i assistència tècnica aplicacions Genesys5 – Audifilm – Grupo 

Assystem. 
h) Ampliació de la capacitat i velocitat dels servidors virtuals. 

16.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.  
 

SERVEIS GENERALS 
 

17.- PERSONAL.- Proposant autoritzar realització de pràctiques a un alumne a l’Àrea 
d’Informació del territori.  

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 

18.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció per a la Festa de Nadal al 
Pavelló Firal.  

19.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció per a la Festa de Cap d’Any 
al Pavelló Firal. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

20.- MILLORA DEL MARGE ESQUERRA DEL RIU FLUVIÀ EN E L TRAM DEL 
CARRER FLUVIÀ .- Proposant aprovar la memòria valorada. 

21.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Ampliació d’edifici entre mitgeres de dos habitatges al carrer Sant Feliu, 17.   

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 17 de desembre de 2013 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


