
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    20 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 l’annex al conveni tipus de col·laboració interinstitucional amb 
la Diputació de Girona per al desenvolupament del programa de teleassistència (CN/1757). 

 
ESPORTS I LLEURE 

 
5.- PRESSUPOST.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Secretaria General de l’Esport per 

actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, habitabilitat o funcionalitat dels equipaments 
esportius. 

 
HISENDA 

 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb  entitats. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts de la taxa recollida 

escombraries domèstiques (jubilats i serveis socials). 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts de la taxa recollida 

escombraries domèstiques (zones rústiques). 
10.- INGRESSOS.- Proposant donar compte de la sentència del Jutjat Contenciós administratiu. 
11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Aprovació despeses tramitació plusvàlues 2013 
b) Treballs realització tancament de vidre departament d’Urbana. 
c) Cànon explotació aparcament subterrani plaça Hospital. 
d) Acord relatiu a la concessió d’utilització i explotació del quiosc del pont de les Móres. 
e) Aprovació del plec de clàusules de les obres del projecte d’urbanització del carrer Estadi i 

convocatòria de licitació. 
f) Aprovació plec de clàusules administratives particulars i convocatòria de licitació per 

adjudicar, mitjançant procediment obert, les obres de conservació de paviment de calçada 
vies públiques 2014. 

g) Revisió preu concessió transport públic Olot any 2014 
12.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

 



                     

 

 
SERVEIS GENERALS 

 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat  del personal 

de la Policia Municipal.  
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 

extraordinaris de divers personal. 
15.- PERSONAL.- Proposant autoritzar una bestreta. 

 
URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 
16.- MEMÒRIA VALORADA DE CONSOLIDACIÓ DE SOSTRE AL MAS "EL MOLÍ DE 

CAN CLIMENT” .- Proposant aprovar. 
17.- MILLORA ENERGÈTICA A L’ENLLUMENAT PÚBLIC ANY 2 014.- Proposant aprovar. 
18.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una a la Diputació de Girona dins el programa “Fons 

de Cooperació Econòmica i Cultural”. 
19.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per al 

finançament i l’execució de les obres del projecte d’arranjament i millora del camí de can Mari 
“tram entre les Planotes i la riera de Riudaura”, incloses en el PUOSC 2012 

20.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació d’estació transformadora a l’avinguda Xile, 2.   

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  18 de març de 2014 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


