
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    30 DE DESEMBRE DE 2014      
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  EXTRAORDINÀRIA 
 

 
 

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 donar compte dels expedients de modificacions internes del 

pressupost de 2014. 
8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Adjudicar el subministrament de dues calderes de biomassa a les instal·lacions de la xarxa 
de calor d’Olot.  

b) Rectificació acord Junta de Govern 24/10/14 de treballs de mapping nadalenc a la façana 
de l’Ajuntament.  

c) Pagament serveis d’orientació jurídica (SOJ) d’Olot. 
d) Donar compte del Decret d’aprovació de les esmenes als plecs de clàusules 

administratives i tècniques per adjudicar el servei de prevenció de riscos laborals de 
l’Ajuntament d’Olot i organismes autònoms.  

9.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

10.- CONVENI.-  Proposant aprovar un conveni per a l’adequació d’una finca situada al carrer 
Estadi. 

11.- CESSIÓ.-  Proposant aprovar l’acta de cessió d’ús en precari de l’espai destinat a taquilles i 
el passatge del Cinema Colon. 

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT 
 

12.- TAXIS.-  Proposant aprovar les tarifes urbanes del servei de taxi per a l’any 2015 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

13.- PA 01.01.- Proposant aprovar inicialment el canvi de sistema d’actuació i conveni. 
14.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 01.19 PLAÇA 

CAMPDENMÀS.- Proposant aprovar inicialment. 
15.- ILLA DEL TEATRE.- Proposant aprovar conveni en ordre a la normalització de dues 

finques.  



                     

 

16.- HOSTAL DEL SOL.- Proposant adoptar acord relatiu a expropiació forçosa.  
17.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Denegació modificació de projecte de reforma d’habitatge unifamiliar en tester al carrer 
Geranis, 97  

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 23 de desembre de 2014  
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


