
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    4 DE DESEMBRE 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.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’organització d’activitats als barris, any 2015. 

5.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’organització d’activitats acció social, any 2015. 

 
CULTURA 

 
6.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats culturals, any 2015. 

 
JOVENTUT 

 
7.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2015. 

 
ESPORTS I LLEURE 

 
8.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'organització, participació i 
desenvolupament de l'activitat esportiva per a la temporada 2014/2015.  

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 

 
9.- TAXA TURÍSTICA.- Proposant transferir a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa la 

recaptació del fons per al foment del turisme que ha estat liquidat a favor de l'Ajuntament 
d'Olot. 

 

HISENDA 
 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar diverses certificacions d’obres i endossaments. 



                     

 

12.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances. 
13.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb  entitats. 
14.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació d’aigua i clavegueram presentada per 

SOREA SA (3r trimestre 2014). 
15.- CEMENTIRI.- Proposant aprovar la dotació de la partida de cementiri per a l’adquisició de 

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

a) Contractació serveis de digitalització llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament dels fons 
municipals de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.  

b) Acord relatiu al servei de neteja dels edificis i equipaments municipals. 
c) Acord relatiu al servei de manteniment dels ascensors dels edificis municipals.  
d) Venda de vehicles del dipòsit municipal.  
e) Acord relatiu al pagament del cànon del 20% de l’adjudicació per a la concessió d’ús dels 

lots de venda de la Plaça Mercat. 
f) Estat d’execució i propostes d’inclusió d’obres en el programa d’inversions del servei 

d’aigua 2009-2029. 
g) Reparació de l’escultura de la rotonda de la Solfa. 
h) Aprovar el plec de clàusules per a la contractació del servei de prevenció de riscos 

laborals i vigilància de la salut del personal de l'Ajuntament d'Olot i organismes autònoms. 
i) Contractació del Projecte Daurat (Lluèrnia 2014). 

17.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

18.- PERSONAL.- Proposar aprovar el Pla de vacances de Nadal 2014/2015. 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

19.- MODIFICACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL DE TOT EL CARRER VERGE DE NÚRIA.- Proposant aprovar plànol. 

20.- PROJECTE D’ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE CAN MALI.- Proposant 
aprovar definitivament. 

21.- ACTUACIONS DE MILLORA AL VOLCÀ DEL MONTSACOPA.- Proposant aprovar 
definitivament. 

22.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Rehabilitació edifici plurifamiliar. 2a fase reforma 2 habitatges usats al carrer Alt de la 

Maduixa, 9.  
 

MEDI AMBIENT 
 

23.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de la comunicació d’obertura d’una superfície 
comercial al carrer Mulleras núm. 17 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 1 de desembre de 2014   
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS  


