
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    27 DE FEBRER DE 2014      
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- ACTA.- Aprovació de les actes de la sessió anterior i de la sessió del 19 de desembre de 
2013. 

  2.- DESPATX OFICIAL .- 
  3.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 
HISENDA 

 
4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses. 
5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions i endossaments. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar diverses devolucions de fiances. 
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la taxa d’ocupació de la via publica de companyies 

subministradores, 4t trimestre 2013 
8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Acord relatiu a l’ajuda del PUOSC i del compliment de la normativa de les obres del 
projecte de vestidors Estadi Municipal fase 1.1”. 

b) Redacció avantprojecte de construcció de nova oficina d’Informació Turística d’Olot.  
c) Treballs de redacció documentació tècnica diversos quadres enllumenat. 
d) Pròrroga termini d’execució obres de condicionament i millora dels camins i 

infraestructures de serveis del sector de Pujou 2a fase. 
e) Redacció projecte estudi urbanístic àrea afectada per la traça de la variant d’Olot carretera 

C-37 via a Olot. 
f) Aprovar subscripcions any 2014 
g) Aprovació plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del 

subministrament de telefonia de l’Ajuntament d’Olot i convocatòria de licitació.  
h) Aprovació plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i convocatòria de 

licitació per adjudicar el servei de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot.  
9.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

10.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Proposant resoldre diversos expedients.  
 

SERVEIS GENERALS 
 

11.- PERSONAL.- Proposant autoritzar una bestreta. 
 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 
12.- VIA PÚBLICA .- Proposant l’aprovació d’uns criteris per autoritzar l’ocupació de la via 

pública amb parades de venda el dia de Sant Jordi. 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

13.- PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS A LES VIE S PÚBLIQUES ANY 
2014.- Proposant aprovar. 



                     

 

14.- ACTUACIONS DE MILLORA AL VOLCÀ DEL MONTSACOPA .- Proposant aprovar 
inicialment. 

15.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ADJACENT AL  C. ARTIGUES 
ROGES.- Proposant aprovar inicialment. 

16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Obres de rehabilitació, adequació i millores en un habitatge existent al Mas Ca l’Anton a 

Batet de la Serra.   
b) Reforma de dos edificis d’habitatge amb instal·lació d’un aparell elevador comú al carrer 

Bardissa, 23.  
 

MEDI AMBIENT 
 

17.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 9 i 20 de febrer 
de 2014, relatius a obertures, canvis no substancials, canvis de titularitat, suspensions i 
baixes d’activitats i a atorgament de llicències de gossos potencialment perillosos. 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot, 25 de febrer de 2014 

 
L’ALCALDE 

JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 
 
 

 
 
 
   

 


