
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    16 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. 

 

CULTURA 
 

4.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a l’Institut Català de les Empreses 
Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb destí al Sismògraf 
2015. 

 

HISENDA 
 

5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar diverses certificacions d’obres i endossaments. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Adjudicació,mitjançant  procediment negociat sense publicitat, de les obres de “vestuaris 
de l’Estadi municipal, fase 1.2.” 

b) Donar compte del Decret de l’Alcaldia, de data 10 d’octubre de 2014 d’aprovació de plec 
de clàusules i convocatòria de licitació per adjudicar mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, el subministrament de material per a un àrea de jocs infantils per a 
exterior consistent en 2 elements per enfilar-se i el paviment de seguretat. 

c) Donar compte del Decret de l’Alcaldia, de data 10 d’octubre de 2014 d’aprovació de plec 
de clàusules i convocatòria de licitació per adjudicar, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, el subministrament de material  per a jocs infantils (gronxadors, tobogans, 
balancins i aparells de sorra) per a exterior.  

d) Treballs de pintat a l’Escola d’Art i l’Escola d’Adults. 
e) Lloguer cabines sanitàries Festes del Tura 2014. 
f) Redacció projecte de màstils amb funció de fanal i suport d’entramat de cables sobre la 

Plaça Major d’Olot. 
g) Ampliació del servei de transport públic urbà de viatgers TPO, per a la cobertura del nou 

Hospital. 
h) Estudi per al desenvolupament del projecte Parc dels Volcans Olot.  

9.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
10.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre diversos expedients.  

 

SERVEIS GENERALS 
 

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.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’una retribució extraordinària a la Policia 
Municipal per serveis realitzats els dies de festa local.  

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’hores complementàries.  
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

15.- CESSIÓ.- Proposant aprovar la cessió a precari de l’ús del solar situat a la intersecció del 
carrer Pare Roca amb Pintor Galwey. 

 
URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 

 
16.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Enderroc d’edifici industrial a la carretera Sant Joan de les Abadesses, 79.   
b) Instal·lació d'ascensor en edifici d'habitatge al carrer de Francesc de Bolòs, 17.   

17.- MEMÒRIA VALORADA SOBRE ENLLUMENAT A LA ZONA D’APARCAMENT 
DEL CARRER ESTADI.- Proposant aprovar.  

 

MEDI AMBIENT 
 

18.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 24 de 
setembre i 2 d’octubre, relatius a obertures, canvis de titularitat, suspensions i baixes 
d’activitats i llicències de gossos de raça potencialment perillosa.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 13 d’octubre de 2014    
 

L’ALCALDE  
JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


