
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    3 D’ABRIL 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.- Proposant sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona, exclosa de 

concurrència pública, pel Programa de Beques Esportives 2013-2015. 
 

HISENDA 
 

5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar diverses devolucions de fiances. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb  entitats. 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa de clavegueram per fonts pròpies. 
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Adjudicació servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de clavegueram de la ciutat i 
de les escomeses dels edificis municipals.  

b) Servei de consergeria Pavelló Firal. 
c) Treballs d’arranjament i pavimentació últim tram camí d’accés al repetidor de 

telecomunicacions de Montolivet. 
d) Servei de manteniment SAI Ajuntament. 
e) Servei de manteniment productes Oracle. 
f) Redacció proposta “estratègia intersectorial participativa per al barri de sant Miquel”.  
g) Pròrroga concessio d’ús d’explotació del quiosc de llamins del Passeig de Blay.  

10.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

11.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Projecte modificat de l’adequació d’una estació depuradora d’aigües residuals  per a un 

escorxador a la carretera de les Feixes, 209  
b) Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i ordenació de volums al carrer Tartana, 71   
c) Adequació de local per a oficines a l’avinguda Santa Coloma 61 pis B.  
d) Reforma interior de local sense ús determinat al carrer Pou del Glaç 37 baixos 2.   
e) Modificació de projecte de construcció d’hospital a l’avinguda Països Catalans, 86.   

 
MEDI AMBIENT 

 
12.- ASSABENTAT .- Proposant donar dels decrets dictats entre els dies 13 i 25 de març de 



                     

 

2014, relatius a obertures, canvis no substancials, canvis de titularitat, baixes d’activitats, 
autoconsums i llicències de gossos potencialment perillosos. 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot,  1 d’abril de 2014 

 
L’ALCALDE 

JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 
 
 

 
 
 
   

 


