
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    18 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 certificacions i endossaments. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar diverses devolucions de fiances. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb  entitats. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar avançaments de convenis amb entitats. 
9.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el model financer de la gestió del subministrament d’aigua 
i de la taxa del clavegueram (ex. 2015). 

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Treballs per a la modificació de serveis existents afectats per l’obra de nova construcció de 

l’edifici de la plaça mercat d’Olot. 
b) Implementació programa de gestió i control d’accessos a les instal·lacions esportives 

municipals.  
c) Treballs extres de les obres del projecte d’urbanització de la prolongació del carrer 

Artigues Roges, fase 2.  
d) Obres d’arranjament de la xarxa de recollida d’aigües edifici “Alberg Torre Malagrida”. 
e) Pròrroga contracte de subministrament de l’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot.  
f) Treballs d’arranjament de diversos punts de la xarxa de clavegueram al centre d’Olot.  
g) Resolució contracte concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a 

l’explotació d’un quiosc de llamins al passeig de Blay.  
h) Adjudicació de la concessió d’un quiosc al passeig de Blay.  
i) Suport en el concurs i adjudicació dels serveis i sistemes de comunicacions de 

l’Ajuntament d’Olot.  
j) Implantació nou visor del GIS municipal.  
k) Pagament Societat General d’Autors i Editors, Festes del Tura 2014. 
l) Adjudicació de la redacció del projecte per a una Residència d’arts, ciències i humanitats a 

Olot. 
12.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
13.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre diversos expedients.  

 
SERVEIS GENERALS 

 
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria i les bases per llocs de treball d’oficial 1a a 

la Brigada. 
15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 



                     

 

extraordinaris de divers personal. 
16.- PERSONAL.- Proposant aplicar una jornada en règim d’especial dedicació per a l’any 2015 

a cinc treballadors de la Brigada Municipal 
17.- PERSONAL.- Proposant retribuir la disponibilitat per a l'any 2015 a l'encarregat de la 

Brigada municipal. 
 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT 
 

18.- TAXIS.- Proposant autoritzar la transmissió d’una llicència de taxi. 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

19.- MEMÒRIA VALORADA D’ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA DE BRAUS 
D’OLOT.  ACCIÓ 2014.- Proposant aprovar. 

20.- PROJECTE DE RENOVACIÓ DELS PUNTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL 
SECTOR LES PLANOTES.- Proposant aprovar. 

21.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Ampliació d’habitatge unifamiliar aparellat al carrer Geranis, 28.   
b) Adequació de local sense ús al carrer Mulleras, 28 baixos.   
c) Modificació de projecte de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a la carretera de la Deu, 
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ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 16 de desembre de 2014 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


