
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    27 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. 

 

ESPORTS I LLEURE 
 

4.- ESPORTS.- Proposar al Club Patinatge Olot per al Premio Nacional de Deporte. 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  
 

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

HISENDA 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions i endossaments. 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació del subministrament d’aigua potable (4t 

trimestre 2013). 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex de l’Impost de vehicles (exercici 2014) 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les altes de la taxa d’escombraries empresarials 
(2012/2013) 

11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les altes del padró d’IAE (4t trimestre 2013). 
12.- RECURSOS EXTERNS.- Proposant sol·licitar una subvenció de benestar social. 
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Formular aclariments a la licitació de la concessió d’obra pública per al a contractació i 
servei de manteniment integral instal·lacions xarxa de calor ús energies renovables i 
subministrament d’energia.  

b) Donar compte de l’estat d’execució i aprovació del programa d’obres d’inversió del servei 
d’aigua.  

c) Aprovació acta preus contradictoris 1 de les obres de condicionament i millora de camins i 
infraestructures de serveis al sector de Pujou, fase 2.  

d) Pròrroga contracte de prestació de serveis d’assessorament i gestió administrativa laboral 
de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms.  

e) Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot.  
f) Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut dels organismes autònoms.  
g) Canvi col·lector caldera Escola Llar.  
h) Treballs de substitució xemeneia sortida de fums de la Biblioteca Marià Vayreda. 
i) Treballs de revisió i millores climatització Biblioteca Marià Vayreda.  
j) Treballs de redacció de la planimetria de l’edifici de l’antic Hospital sant Jaume. 



                     

 

k) Adjudicar les obres del projecte de vestidors de l’Estadi Municipal, actuació 2012/545 
PUOSC. 

l) Adjudicar el servei de manteniment dels ascensors dels edificis municipals. 
14.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
15.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Proposant resoldre diversos expedients.  

 

SERVEIS GENERALS 
 

16.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a un alumne a la Brigada 
Municipal.  

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

17.- PROJECTE D’ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE C AN MALI .- Proposant 
aprovar inicialment. 

18.- PROJECTE DE MILLORA  D’ACCESSIBILITAT A TRAMS DE VORERA. ANY 
2014. - Proposant aprovar. 

19.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Modificació d’obertura de façana a local en planta baixa. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  25 de març de 2014 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   
  


