
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    22 DE GENER DE 2015      
 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.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions.  
6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Serveis transplantament de lladoners al carrer Castanyer.  
b) Treballs de reforma quadre elèctric piscina municipal.  
c) Ampliació de contracte de manteniment, i servei de manteniment de productes Genesys5. 
d) Servei de manteniment aplicació informàtica gestió policial “Drag”. 
e) Revisió preus lloguers i concessions. 
f) Aprovació actualització de preus contracte subministrament d’energia elèctrica 1r 

semestre 2015. 
g) Acord relatiu al pagament de les quotes corresponents a la comunitat de propietaris de 

l’aparcament de l’Estació d’autobusos. 
h) Aprovació despesa 2015, prestació servei assegurances vehicles i immobles de propietat 

de l’Ajuntament d’Olot, responsabilitat civil i d’altres. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

7.- PERSONAL.- Proposant l’aprovació del pagament de l’ajuda per estudis als fills del personal 
funcionari i laboral Ajuntament d’Olot curs 2014-2015. 

8.- PERSONAL.- Proposant l’aprovació del pagament de l’ajuda per estudis propis del personal 
funcionari i laboral Ajuntament d’Olot curs 2014-2015. 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

9.- PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA CARRETERA DE LA DEU, 5-7.- 
Proposant aprovar definitivament.  

10.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació d’edifici industrial al carrer Vallespir, 27.  
b) Instal·lació d’ascensor i obres de millora en edifici plurifamiliar d’habitatges a l’avinguda 

Paluzie, 6.  
c) Renovació de llicència amb modificació de projecte d’obres d’adequació de local per a 

clínica dental al passeig de Barcelona, 2 pis B porta 21.  
d) Modificació de projecte d’instal·lació d’ascensor en habitatge a l’avinguda Rei Jaume II, 

106.  
 



                     

 

MEDI AMBIENT 
 

11.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar els programes de protecció i promoció de salut pública 
del Catàleg de serveis Dipsalut 2015: sol·licitud, conveni i aprovació de l’Addenda al Conveni. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 19 de gener de 2015       
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 


