
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    13 DE MARÇ 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. 

 
BENESTAR SOCIAL I OPORTUNITATS  

 
4.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i 

l’Associació Esplais de la Garrotxa, pel grup d’esplai diari Garbuix.  
 

CULTURA 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni amb l’empresa Simon Holding SL per al patrocini 
del servei d’imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.  

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  

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

 
HISENDA 

 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar diverses devolucions de fiances. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb  entitats. 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar l’avançament de convenis a entitats. 
11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Aprovació despesa quotes urbanístiques execució obres Pla Parcial Pla de  Dalt – 
Rebaixinc (any 2014) 

b) Servei de missatgeria any 2014  
c) Serveis de connexió a “internet dades” Ajuntament d’Olot any 2014  
d) Contractació espai informatiu a la revista “La Comarca d’Olot”. 
e) Servei de divulgació, producció i difusió material radiofònic Ajuntament d’Olot, any 2014. 
f) Adjudicació del subministrament de gas als edificis municipals 2014. 
g) Aprovació del plec de clàusules i convocatòria de licitació per a l’adjudicació dels serveis 

de producció i difusió de material audiovisual de l’Ajuntament d’Olot.  
12.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
13.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Proposant resoldre diversos expedients.  

 
MEDI AMBIENT 

 
14.- ACTIVITATS.- Proposant atorgar llicència ambiental per a una indústria de fabricació de 



                     

 

productes de matèries plàstiques termoestables a l’avinguda Antoni Gaudí, 10. 
15.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 18 de febrer i 3 

de març de 2014, relatius a obertures, canvis no substancials, canvis de titularitat i baixes 
d’activitats. 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot, 11 de març de 2014 

 
L’ALCALDE 

JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


