
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    11 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. 

 

HISENDA 
 

4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb  entitats. 
6.- INGRESSOS .- Proposant aprovar altes per liquidacions de l’IAE (1r, 2n, i 3r trimestre de 

2014). 
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació de l’impost sobre despeses sumptuàries 

(vedats de caça i pesca) de 2014. 
8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Redacció memòria valorada per a la realització diversos treballs relacionats amb el 
projecte d’urbanització polígon actuació 1.19 plaça Campdenmàs.  

b) Treballs unificació comptadors elèctrics casa Trincheria.  
c) Serveis d’assessorament jurídic en relació a la concessió d’aparcament del carrer Dr. 

Fàbregas. 
d) Treballs extres obres del projecte de condicionament i millora de l’avinguda dels Països 

Catalans (tram carrer Francesc Bartrina – carrer Baró de Coubertain).  
e) Acord relatiu a la cessió de vehicles del Dipòsit municipal. 

9.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

10.- CONVENI.- Proposant aprovar un Conveni de transferència del personal de la Diputació de 
Girona adscrit a la Biblioteca Municipal Marià Vayreda a l'Ajuntament d'Olot 

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 
extraordinaris de divers personal. 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat  del personal 
de la Policia Municipal.  

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

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

14.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Denegar llicència per instal·lacions d’explotació avícola al Mas Can Soc.  
b) Renovació de coberta a la ctra. Sant Joan de les Abadesses, 2.  

 



                     

 

 
MEDI AMBIENT 

 
15.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte dels decrets entre els dies 26  i 28 de novembre, 

referents a obertures, canvis de nom, baixes d’activitats i llicències de gossos de raça 
potencialment perillosa. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  9 de desembre de 2014    
 

L’ALCALDE  
JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


