
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    6 DE NOVEMBRE 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. 

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar l’addenda del conveni de col·laboració de data 3 d'abril de 
2009 subscrit per l'Ajuntament d'Olot i la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de 
Girona, i el Consell Superior de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació 
d'Espanya.  

5.- MERCAT SETMANAL.- Proposant prendre diversos acords en relació al mercat setmanal. 
 

HISENDA 
 

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

a) Treballs de retolació i col·locació fotos “Fira del Dibuix” d’antigues edificacions. 
b) Treballs de coordinació i redacció del projecte “Pensant el silenci al Cementiri municipal”. 
c) Acord relatiu a la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la ubicació 

d’una instal·lació no permanent d’una pista de gel a la plaça Major, any 2014. 
d) Declarar deserta la licitació per adjudicar la concessió d’autorització per a la utilització del 

Pavelló Firal la Nit de Nadal 2014, mitjançant procediment obert. 
e) Aprovació plec de clàusules i convocatòria licitació per adjudicar, mitjançant procediment 

negociat sense publicitat, l’autorització d’utilització del Pavelló Firal la Nit de Nadal de 
2014. 

f) Treballs direcció artística de “Lluèrnia 2014” 
g) Treballs de reparació pilones passeig Bisbe Guillamet als accessos Ajuntament i Casal 

Marià.  
h) Obres de pavimentació vorera oest avinguda Pla de Dalt.  
i) Obres de paleteria del Pla de parades TPO.  
j) Treballs complementaris obres de condicionament solar cantonada Sant Ferriol – Sant 

Pere Màrtir. 
k) Adequació instal·lacions per a reducció risc de legionel·la. 
l) Acord relatiu a la renúncia del lloc de venda Lot 20 del nou Mercat municipal. 

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

 



                     

 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

12.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, per a l’ocupació temporal i gratuïta de l’edifici vell dels bombers. 

 
SERVEIS URBANS I MOBILITAT 

 
13.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció de la Fira Orígens. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

14.- ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR A L’ENCREUAMENT CARRER GALWEY – 
CARRER PARE ROCA.- Proposant aprovar. 

15.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Projecte modificat per a la rehabilitació de la cabanya 2 del Mas La Canova Petita de 

Batet.  
b) Projecte bàsic i executiu per rehabilitar i reformar l’estructura de forjats i cobertes al Mas 

Els Tossols.  
c) Legalització d’obres de construcció de garatge en habitatge aparellat al carrer Volcà de 

Rocanegre, 7  
 

MEDI AMBIENT 
 

16.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de la  comunicació obertura bar (saló  i venda de 
te) a l’avinguda Xile, 3.  

17.- LLICÈNCIA .- Proposant atorgar llicència d’obres i llicència municipal d’obertura i ús per a 
un centre de culte a l’avinguda Morrot 128.  

18.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte dels decrets d’activitats i medi ambient dictats 
entre els dies 21 i 28 d’octubre de 2014: obertures, canvis de titularitat, baixes i llicències per 
a gossos de raça potencialment perillosa.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 4 de novembre de 2014      
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


