
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    29 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. 

 

ALCALDIA 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb SOREA per regular una donació amb destí  
al projecte de construcció d’un pou d’aigua a la zona de Kandia, al Senegal, que es portarà a 
terme a través de l’Associació de Cooperació per al Desenvolupament de Bantandicori. 

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 
 

5.- PLAÇA MERCAT.- Proposant aprovar la caducitat de les adjudicacions dels llocs de venda 
de la Plaça Mercat Provisional 

6.- MERCAT SETMANAL.- Proposant prendre diversos acords en relació al mercat setmanal. 
7.- PROMOCIÓ ECONÒMICA.- Proposant autoritzar l’obertura en festius d’establiments 

comercials per l’any 2015. 
 

HISENDA 
 

8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de l’impost de vehicles exercici 2015. 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró del mercat del dilluns exercici 2015 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró del 1r semestre del mercat del Rengle exercici 

2015. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar els criteris de l’alta de l’impost de vehicles de tracció 

mecànica a Olot. 
13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de la taxa d’escombraries exercici 2014. 
14.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex de les liquidacions de la taxa d’escombraries 

exercici 2014, derivades d’altes d’IBI.    
15.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de la taxa d’entrada de vehicles exercici 

2014. 
16.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de la taxa d’animals de companyia 

exercici 2014. 
17.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar derivacions de responsabilitats per deutes tributaris per 

afecció de béns. 
18.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Subscripcions 2015. 
b) Serveis de comunicacions i premsa “Festival Sismògraf”. 



                     

 

c) Aprovació actualització de preus contracte subministrament d’energia elèctrica 1r 
semestre 2015. 

d) Aprovació plec de clàusules i convocatòria de licitació per adjudicar, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, les obres del projecte de renovació dels punts 
d’enllumenat exterior del sector de les Planotes.  

e) Revisió preus concessions.  
f) Contractació serveis de seguretat per a l’edifici de Can Joanetes. 

19.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

20.- PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria i les bases per a la contractació d’un/a 
director/a per a l’execució del projecte residència d’arts, lletres i ciències d’Olot.  

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

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

22.- ESTUDI INFORMATIU EI1-GI-10. NOU TRAÇAT DE LA CARRETERA N-260 
ENTRE OLOT I L’ENLLAÇ AMB LA CARRETERA C-38.- Proposant comparèixer en el 
tràmit d’exposició al públic i presentar al·legacions. 

23.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Rehabilitació estructural i instal·lació d’un ascensor en edifici plurifamiliar al carrer Sant 

Ignasi, 2  
b) Formació de cobert en habitatge unifamiliar en filera al carrer Tartana, 44  

 

HABITATGE 
 

24.- ADDENDA.- Proposant aprovar l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per a l’any 2015, relatiu al 
programa de Mediació per al Lloguer Social. 

25.- ADDENDA.- Proposant aprovar l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i 
encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per a 
l’any 2015, relatiu a l’Oficina d’Habitatge. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  27 de gener de 2015   
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 
 
 
   

 


