
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    15 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. 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 

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

 
HISENDA 

 
5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb  entitats. 
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la taxa de subministradores de llum i gas (primer trimestre 

2014). 
8.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar derivacions de responsabilitats per afecció de béns per 

deutes tributaris d’IBI.  
9.- URBANA.- Proposant aprovar una relació de liquidacions d’IBI (2014001) 

10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Aprovació despesa serveis extraordinaris de la recollida de deixalles any 2014. 
b) Retolació portes accés pavelló amb informació turística de la ciutat. 
c) Adjudicació obres del projecte de conservació de paviment de calçada vies públiques 

2014. 
d) Venda de vehicles del dipòsit municipal. 
e) Rectificació acord Junta de Govern de data 13-03-14. 
f) Adjudicar les obres del projecte d'urbanització del carrer Estadi. 
g) Formular els aclariments als plecs de clàusules administratives i tècniques per a la 

contractació del subministrament i manteniment de l’equipament de telefonia i del servei 
de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot.  

11.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat  del personal 
de la Policia Municipal.  

13.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 
extraordinaris de divers personal. 

 
URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 

 
14.- PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE MARQUES VIALS ANY 2014.- 



                     

 

Proposant aprovar. 
15.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Reforma de coberta d’edifici d’habitatge al carrer Sant Pere Màrtir, 19.   
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  13 de maig de 2014 
 

L’ALCALDE  
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 


