
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    6 DE FEBRER DE 2014      
 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. 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  

 
4.- MERCAT SETMANAL .- Proposant prendre diversos acords en relació al mercat setmanal. 

 
HISENDA 

 
5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb  entitats. 
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de la taxa de vehicles (exercici 2013). 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar de liquidacions, derivades de l’IBI, de la taxa de l’entrada 

de vehicles (exercici 2013). 
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Revisió preu de diverses concessions. 
b) Serveis d’assessorament posada en funcionament de la nova Plaça Mercat. 
c) Proposant prendre acord relatiu a la contractació, mitjançant procediment negociat sense 

publicitat, de les obres del projecte de vestidors de l’Estadi municipal Fase 1.1 (actuació 
2012/545 del PUOSC). 

d) Formular els aclariments efectuats al plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a l’ocupació dels llocs de venda de la Plaça Mercat. 

e) Lloguer edifici situat al carrer Veneçuela, núm. 8 
10.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

 
SERVEIS GENERALS 

 
11.- PERSONAL.- Proposant aplicar una jornada en règim d’especial dedicació per a l’any 2014 

a tres treballadors de la Brigada municipal.  
12.- PERSONAL.- Proposant retribuir la disponibilitat per a l’any 2014 a l’encarregat de la 

Brigada municipal.  
 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 

13.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció de l’Arxiu Comarcal 
de la Garrotxa. 

14.- ORDENANCES MUNICIPALS .- Proposant aprovar el Protocol d’actuació per a l’exercici 
de multes alternatives a la sanció econòmica en menors. 



                     

 

 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Ampliació d’edifici d’habitatge a l’avinguda Morrot, 135.  
b) Rehabilitació d’habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Roser, 39 pis 1  
c) Construcció d’habitatge unifamiliar (2a fase: habitatge en planta baixa i planta pis) al carrer 

Sant Julià del Mont, 17  
 

MEDI AMBIENT 
 

16.- SALUT PÚBLICA .- Proposant aprovar la sol·licitud de programes de protecció de salut 
pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut, per a l’any 2014. 

17.- MEDI AMBIENT.- Proposant sol·licitar una  subvenció per la millora forestal de la finca del 
Bac de les Tries. 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot,  4 de febrer de 2014    

 
L’ALCALDE 

JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 
 
 

 
 
 
   

 


