
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    2 D’OCTUBRE 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.- NORMES D’ÚS.- Proposant aprovar les normes d’ús dels equipaments cívics municipals: 
Espai de les entitats, al passeig d’en Blay, 6 i al carrer Proa, 16. 

 
CULTURA 

 
5.- DONACIONS.- Proposant acceptar i agrair donacions de particulars amb destí al Museu de 

la Garrotxa. 
 

HISENDA 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolució de fiances. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
9.- INGRESSSOS.- Proposant aprovar la liquidació del subministrament de l’aigua presentada 

per Sorea SA (2n. trimestre 2014). 
10.- CEMENTIRI.- Proposant aprovar la dotació de la partida de cementiri per a l’adquisició de 

drets funeraris. 
11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Aprovació plec de clàusules administratives per adjudicar, per procediment negociat sense 
publicitat, les obres de “vestuaris de l’Estadi municipal, fase 1.2” 

b) Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques per adjudicar, mitjançant 
procediment obert, el subministrament de dues calderes de biomassa a les instal·lacions 
de la xarxa de calor d’Olot.  

c) Despeses Festes del Tura 2014.  
d) Treballs realització “sopar geganter” amb motiu del 125è aniversari dels Gegants d’Olot.  
e) Reparació simulador terratrèmols.  
f) Treballs complementaris de la millora de la instal·lació elèctrica del camp de futbol “Sant 

Roc”.  
g) Adjudicació del servei de manteniment dels sistemes de climatització dels edificis 

municipals. 
h) Servei realització fotografies aèries.  
i) Rectificació error plec de clàusules administratives particulars aprovat en data 18 de 

setembre, per a la concessió d’autorització utilització Pavelló  Firal la Nit de Nadal. 



                     

 

j) Rectificació error plec de clàusules administratives particulars aprovat en data 18 de 
setembre, per a la concessió d’autorització utilització Pavelló  Firal la Nit de Cap d’any. 

12.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

13.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a la Brigada Municipal d’un 
alumne del Cor de Maria.  

14.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Comarcal d’un 
alumne de l’IES La Garrotxa.  

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

15.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció d'edifici d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, avinguda Joan de Cabirol, 

3. (OMA3-23/2014) 
b) Renovació de llicència de reforma de local comercial al carrer Antoni Llopis, 14. 

 
MEDI AMBIENT 

 
16.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte dels decrets d’activitats dictats entre el 16 i el 23 

de setembre.  
17.- CONVALIDACIÓ.- Proposant convalidar el decret de sol·licitud de subvenció a Dipsalut per 

a la millora d’instal·lacions municipals per alt risc de legionel·losi. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 30 de setembre de 2014       
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


