
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    26 DE MARÇ 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. 

 
 

BENESTAR SOCIAL I OPORTUNITATS 
 

4.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar la subvenció: “Projecte vincles contra la vulnerabilitat 
social” 

 
CULTURA 

 
5.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona amb destí al 

Festival Sismògraf.  
 

HISENDA 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances.  
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local del dia 5 de març d’adquisició de 
lluminàries. 

b) Treballs arranjament deficiències elèctriques edifici de la FES.  
c) Desestimar la sol·licitud de l’increment de l’import del contracte del servei de neteja dels 

edificis i equipaments municipals, atès l’increment salarial del seu conveni laboral.  
d) Aprovació plec de clàusules administratives particulars per adjudicar, mitjançant 

procediment negociat sense publicitat, les obres del projecte d’accessibilitat en voreres de 
diversos carrers, any 2015.  

e) Aprovació plec de clàusules per adjudicar, mitjançant procediment obert, les obres del 
projecte de conservació de paviment a les vies públiques any 2015, i convocatòria licitació. 

f) Aprovació plec de clàusules administratives particulars per adjudicar, mitjançant 
procediment obert, la licitació d’un local comercial al carrer Sant Rafel, 23 i convocatòria 
licitació.  

g) Aprovació plec de clàusules administratives particulars per adjudicar, mitjançant 
procediment obert, la licitació d’un local comercial a la plaça Hospital, i convocatòria 
licitació.  

10.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 



                     

 

SERVEIS GENERALS 
 

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pla de vacances/assumptes propis de Setmana Santa.  
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar  la realització de pràctiques d’un alumne de l’IES Garrotxa 

a l’Àrea d’Informació del Territori.  
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

13.- PROJECTE DE REFORÇ ESTRUCTURA PLANTA BAIXA EDIFICI CAN MONSÀ 
(TEXT REFÒS).- Proposant aprovar. 

14.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Rehabilitació de dos habitatges en edifici plurifamiliar a la plaça de Clarà, 10, 3r, 1a. 
b) Obres d’adequació de local comercial de venda d’animals i accessoris, amb perruqueria 

canina i consulta veterinària al carrer del Pou del Glaç, 14. 
c) Modificació de projecte d’obres de rehabilitació per a 1 habitatge i rehabilitació de 2 

cabanyes per usos complementaris al Mas Ca l’Anton.  
d) Resoldre recurs de reposició presentat contra la resolució de data 12/02/2015 de 

denegació de la llicència d’obres per adequació de la planta entresòl actual, per a nou 
local comercial, i adequació de l’espai posterior, actualment inacabat, per un nou espai 
d’oficina i cambra higiènica del local comercial. 

 
MEDI AMBIENT 

 
15.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte d’una relació de decrets d’obertura, canvis de 

nom i baixes d’activitats i llicències de gossos potencialment perillosos entre els dies 5 i 19 de 
març de 2015. 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot,  24 de març de 2015 

 
L’ALCALDE 

JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 
 
 

 
 
 
   

 


