
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    12 DE JUNY 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. 

 

HISENDA 
 

4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses. 
5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar diverses devolucions de fiances. 
6.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
7.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Acord relatiu a la rescissió contracte arrendament local Núria.  
b) Aprovació contracte subministrament combustible parc mòbil Ajuntament d’Olot. 
c) Acord relatiu a la pròrroga de la concessió del quiosc del passeig d’en Blay. 
d) Acord relatiu a la concessió del quiosc del Parc de les Móres. 
e) Servei de manteniment servidors CPD. 

8.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

9.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’Arxiu Comarcal a 
diversos alumnes. 

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el Pla de vacances d’estiu 2014 del personal de 
l’Ajuntament d’Olot.  

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

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

13.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb la UNED per fomentar l’aprenentatge 
d’idiomes entre el personal de l’Ajuntament d’Olot. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

14.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Instal·lació d’aparell elevador en edifici bifamiliar carrer Ginebre, 8.  
b) Rehabilitació i ampliació d’habitatge unifamiliar aparellat a l’avinguda Aragó, 12.  

 

MEDI AMBIENT 
 

15.- ACTIVITATS.- Proposant acceptar la comunicació d’obertura d’activitat docent al carrer 



                     

 

Fontanella, 3 
16.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 20 i 30 de maig 

de 2014, relatius a obertures, canvis de titularitat i baixes d'activitats i llicències de gossos 
potencialment perillosos. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  6 de juny de 2014 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


