
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    23 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 la Diputació de Girona per a la  

redacció del projecte europeu “Triangulum”. 
 

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 avançaments de convenis. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances. 
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Treballs del projecte “Actuacions de millora al volcà Montsacopa (acció 2014)”. 
b) Aprovació plecs de clàusules, mitjançant procediment negociat sense publicitat de les 

obres del projecte d’urbanització dels carrers que envolten el Mercat Municipal.  
c) Aprovació plec de clàusules administratives particulars i convocatòria licitació per 

adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, la redacció del projecte per a 
una Residència d’Arts, Ciències i Humanitats a Olot. 

d) Nomenament tècnic per a desenvolupar concessió d’obra pública per a la construcció i 
servei de manteniment integral de les instal·lacions de la xarxa de calor.  

e) Treballs de realització i projecció projecte “mapping” nadalenc a la façana de l’Ajuntament. 
f) Treballs organització Festival “Lluèrnia 2014”  
g) Donar compte del pagament efectuat per Mercadona del cànon per a la concessió de 

l’explotació del supermercat.  
10.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

 
SERVEIS URBANS I MOBILITAT 

 
11.- VIA PÚBLICA.- Proposant aprovar una proposta de millora del control d'accessos i de 

reordenació de trànsit al nucli antic. 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

12.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS VOLTANTS DE LA PLAÇA MERCAT 
D’OLOT.- Proposant aprovar definitivament. 



                     

 

13.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Obres d’adequació d’un local d’oficina per 1 habitatge al carrer Bisbe Lorenzana, 15, 1r 

3a.  
b) Construcció d’annex en habitatge aparellat al carrer Volcà Martinyà, 4 
c) Legalització d’obres d’adequació de local per a bar-fleca al carrer Sant Rafel 31-33. 
d) Reforma d’habitatge aparellat i construcció d’annex al carrer de Jaume el Conqueridor, 

11. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  21 d’octubre de 2014     
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


