
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    30 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. 

 

ENSENYAMENT 
 

4.- SUPORT.- Proposant donar suport a l'INS Montsacopa, en la seva sol·licitud per impartir el 
Cicle de Grau Superior d'Integració Social. 

 

HISENDA 
 

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

a) Adjudicació del subministrament de material per a una àrea de jocs infantils consistent en 
2 elements per enfilar-se i el paviment de seguretat. 

b) Adjudicació del subministrament de jocs infantils (gronxador, tobogans, balancins i aparells 
de sorra) per a exterior. 

c) Revisió preu servei de neteja dels edificis i equipaments municipals.   
d) Donar compte del Decret d’Alcaldia de 24/10/14 d’aprovació del plec de clàusules i 

convocatòria de licitació per adjudicar, mitjançant procediment negociats sense publicitat, 
el Lot 2 del nou mercat municipal.  

e) Aprovació preus contradictoris núms. 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 de les obres del 
projecte de vestidors de l’Estadi municipal, fase 1.1 

f) Aprovació preu contradictori 1, de les obres del projecte de vestidors de l’Estadi municipal, 
fase 1.2 

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

 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

11.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb Dipsalut per a la cessió gratuïta d'una xarxa  
d’Itineraris Saludables a l'Ajuntament d’Olot. 

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT 
 

12.- VIA PÚBLICA.- Proposant modificar l’acord relatiu a la millora del control d'accessos i de 
reordenació de trànsit al nucli antic. 

 



                     

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

13.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL P.A. 12.01 HOSTAL DEL SOL.- Proposant 
aprovar definitivament. 

14.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Obres de reforma d’edifici bifamiliar a l’avinguda Morrot, 3.  
b) Legalització d’obres d’adequació d’edifici industrial a l’avinguda Europa, 25.   

 

MEDI AMBIENT 
 

15.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 9 i 14 
d’octubre, relatius a obertures i baixes d’activitats i atorgament de llicències per a gossos de 
raça potencialment perillosa.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 28 d’octubre de 2014    
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


