
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    8 DE MAIG 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. 

 

FESTES 
 

4.- BASES.- Proposant aprovar les bases reguladores per a l’adjudicació de les barraques i 
neteja de gots, per les Festes del Tura 2014. 

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
per promocionar la Fira Orígens i l’Olotx2. 

6.- PROMOCIÓ ECONÒMICA.- Proposant autoritzar l’obertura de dos dies addicionals 
d’obertura autoritzada d’establiments comercials per l’any 2014. 

7.- SUBVENCIÓ.- Proposant donar compte de la sol·licitud d’una subvenció a Dipsalut per al 
finançament del programa “Salut i crisi”. 

 

HISENDA 
 

8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions i endossaments. 

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

a) Canvi bombes Escola Llar. 
b) Reparació rellotge campanar Sant Esteve. 
c) Manteniment i retimbrat extintors edificis municipals.  
d) Actualització aplicacions Autocad. 
e) Instal·lació del sistema “PuntXarxa” d’accés a Internet a la Biblioteca municipal d’Olot. 
f) Serveis jurídics de la segona instància del recurs núm. 588/2010 contra l’aprovació del 

projecte de l’Arxiu Comarcal.  
g) Plec de condicions administratives particulars i convocatòria de licitació per a l’adjudicació 

de la concessió d’un quiosc al passeig d’en Blay.  
h) Plec de condicions administratives particulars i convocatòria de licitació per a  

subministrament de material d’il·luminació per a la millora energètica de l’enllumenat públic 
municipal. 

13.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 



                     

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT 
 

14.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant aprovar els Plans de protecció del concert Cantània. 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

15.- PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ. POLÍGON D’ACTUACIÓ PA 01.19 (PLAÇA 
CAMPDENMÀS).- Proposant aprovar inicialment. 

16.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Revisió/anul·lació de la condició particular número 7 de l’acord de la JGL de 17/10/2013 

per a reforma interior de local comercial amb altell al carrer Serra i Ginesta, 24.   
 

MEDI AMBIENT 
 

17.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de la comunicació d’obertura d’un centre docent 
a l’avinguda Morrot, 25. 

18.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de la comunicació d’obertura d’una botiga de 
venda de tot tipus d’articles –basar– al carrer Serra Ginesta, 24. 

19.- RECURS.- Proposant desestimant el recurs de reposició presentat contra la llicència 
ambiental atorgada per obrir una activitat de venda al detall de carburants per a motors de 
combustió interna al c/Ignasi Buxó Gou núm. 11 

20.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 31 de març i 
24 d’abril de 2014, relatius a obertures, canvis de titulars i baixes d’activitats, llicències de 
gossos potencialment perillosos i autoconsums. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  6 de maig de 2014      
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


