
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    24 DE JULIOL 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 certificacions i endossaments. 
6.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de la taxa de gestió de residus (per altes 

d’IBI). 
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de la taxa d’entrades de vehicles (per altes 

d’IBI). 
8.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar baixes d’exaccions presentades pel servei de la 

Recaptació municipal. 
10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Adjudicació obres del projecte de condicionament i millora de l’avinguda Països Catalans 
(tram carrer Francesc Bartrina – carrer Baró de Coubertain). 

b) Adjudicació obres del projecte d’urbanització de la prolongació del carrer Artigues Roges, 
fase 2.  

c) Servei de coordinació del projecte “Fem dissabte als barris”. 
d) Treballs de millora de l’àrea de pistes i la zona d’estada al parc Malatoquer.  
e) Treballs de millora de la seguretat viària a la travessera urbana de la CC-153, tram Nus la 

Rodona – carrer Narcís Paulis.  
f) Aprovació preus contradictoris vestidors de l’Estadi municipal fase 1.1, actuació 2012/1356 

PUOSC 2012. 
g) Rectificació error material acord adjudicació concessió d’obra pública per a la construcció i 

servei de manteniment integral de les instal·lacions d’una xarxa de calor amb l’ús 
d’energies renovables i subministrament d’energia.  

h) Aprovar la partió del Lot 18 de la Plaça Mercat en dos locals. 
i) Aprovació plec de clàusules administratives particulars per adjudicar, mitjançant 

procediment negociat sense publicitat, concessió lloc de venda “Lot 18B, local 3B” del nou 
mercat municipal i atribuir-ne el mix comercial. 

11.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT 
 

12.- TAXIS.- Proposant aprovar els torns del servei de taxi: nocturns, cap de setmana i festius de 
juliol de 2014 a juliol de 2015. 



                     

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

13.- MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA SUBVENCIÓ DEL CONSELL 
CATALÀ DE L’ESPORT PER A MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
DEL CAMP DE FUTBOL “SANT ROC” SITUAT AL CARRER SANT FELIU.- 
Proposant aprovar. 

14.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Modificació emplaçament de piscina, rehabilitació cabanya 2 i tractament espais exteriors i 

aigües residuals al Mas La Canova Petita de Batet de la Serra.  
b) Legalització d’obres d’adequació de local per a cafeteria al Passatge Cinema Colon, 6 B 

3A  
c) Legalització d’una instal·lació desmuntable d’ús de restaurant a la Plaça Major, 2   
d) Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar d’habitatge al carrer Castell del Coll, 8   
e) Reforma i ampliació d’habitatge al carrer Esclop, 13  
f) Reforma de local sense ús determinat al carrer Mulleras, 9  

 

MEDI AMBIENT 
 

15.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 5 de juny i 4 
de juliol de 2014, relatius a obertures, canvis no substancials i canvis de titularitat d’activitats i 
expedients sancionadors.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 22 de juliol de 2014       
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


