
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    18 DE SETEMBRE 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. 

 
BENESTAR SOCIAL I OPORTUNITATS 

 
4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb la Fundació “La Caixa” per promoure garantir 

la cobertura de les necessitats d’alimentació i higiene personal de la població exclosa a través 
d’un menjador social (Menjador social del barri de Sant Miquel).  

5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni marc amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
d’Olot.  

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 

 
6.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb la Fundació “La Caixa” per afavorir el 

desenvolupament de les fires de Sant Lluc i Orígens d’Olot.  
 

HISENDA 
 

7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar diverses certificacions d’obres i endossaments. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolució de fiances. 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
11.- INGRESSOS.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Aprovació plec de clàusules administratives particulars per a la concessió d’autorització 
utilització Pavelló  Firal la Nit de Nadal. 

b) Aprovació plec de clàusules administratives particulars per a la concessió d’autorització 
utilització Pavelló  Firal la Nit de Cap d’any. 

c) Treballs de canvi comptador electricitat pavellons d’esports. 
d) Aprovació acta preus contradictoris 2, 3, 4 de les obres “vestidors de l’Estadi municipal, 

fase 1.1”. 
e) Obres de consolidació de la paret mitgera de l’edifici del carrer Sant Pere Màrtir, 4. 
f) Obres de condicionament solar cantonada carrers Sant Ferriol – Sant Pere Màrtir pel seu 

lliurament provisional a ús públic.   
g) Treballs de reparació i manteniment via pública. 
h) Serveis realització proves psicotècniques per a ús d’armes agents Policia municipal.  
i) Addenda al contracte de concessió en règim demanial per a l’explotació d’un supermercat 

en el futur edifici del mercat municipal d’Olot.  
 



                     

 

 
13.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

 
SERVEIS GENERALS 

 
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat  del personal 

de la Policia Municipal.  
15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 

extraordinaris de divers personal. 
16.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’hores complementàries a divers personal.  

 
SERVEIS URBANS I MOBILITAT 

 
17.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar el Pla d’Autoprotecció de l’envelat de les 

Festes del barri de Sant Miquel. 
18.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de cessió en precari dels solars situats al carrer 

sant Ferriol, 22-24. 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

19.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al Ptge. Xerrac, 2  
b) Modificació de projecte de rehabilitació i ampliació del Mas Mont-Rei: piscina exterior, 

dipòsit d’aigües pluvials i sala enterrada de calderes i sitja de compostatge.   
c) Reforma d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Tramuntana, 5 
d) Adequació de local per a centre de pilates al carrer Ramon i Cajal, 19 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot,  16 de setembre de 2014 

 
L’ALCALDE 

JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 
 
 

 
 
 
   

 


