
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    25 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. 

 

ALCALDIA 
 

4.- CEMENTIRI.- Proposant aprovació del  padró de manteniment del cementiri exercici 2014 
 

ENSENYAMENT 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament per al Pla educatiu d’entorn del curs 2014/2015. 

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 
 

6.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, per a la 
gestió i execució de les accions municipals en l’àmbit del projecte “La Garrotxa, terra de 
volcans, cultura i identitat”. 

 

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 avançament de convenis. 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró de la taxa per a gestió de residus empresarials 
(exercici 2014) 

11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró de la taxa d’entrada de vehicles –Guals– 
(exercici 2014) 

12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró de la taxa del cementiri (exercici 2014) 
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Aprovació plec de clàusules administratives particulars i convocatòria de licitació per 
adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, la concessió d’un quiosc al 
Passeig d’en Blay.  

b) Rectificar acord de la Junta de Govern Local del dia 4 de setembre de 2014, relatiu a 
l’aportació econòmica del contracte de la concessió d’obra pública per redacció projectes 
enderroc, construcció i explotació nou edifici mercat municipal. 

c) Modificació del contracte de 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. 



                     

 

d) Cancel·lació de l’aval dipositat en concepte de garanties per les obres de construcció de 
l’edifici i urbanització de la Llar d’infants “Les Fonts”. 

e) Addenda contracte concessió en règim demanial per a l’explotació d’un supermercat en el 
futur edifici del Mercat municipal. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

14.- MEMÒRIA VALORADA D’ACTUALITZACIÓ PRESSUPOST CONTRACTACIÓ DE 
LA FASE 1.2 DELS VESTIDORS UEO.- Proposant aprovar. 

 

MEDI AMBIENT 
 

15.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels decrets d’activitats i medi ambient dictats 
entre els dies 28 d’agost i 16 de setembre: obertures, canvis de nom, baixes i explotacions 
ramaderes per autoconsum.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 23 de setembre de 2014    
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


