
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    16 D’ABRIL 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.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci d’Acció Social de 
la Garrotxa i l’Associació Esplais de la Garrotxa pel grup d’esplai diari Garbuix.  

 
CULTURA 

 
5.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb l’Institut Català de les Empreses Culturals pel 

qual atorguen una subvenció exclosa de concurrència pública a aquest Ajuntament per a 
l’organització de l’edició 2015 del Festival Sismògraf. 

 
HISENDA 

 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances.  
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar avançaments de convenis amb entitats. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar annex de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

(annex 1 de 2015). 
10.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar  un conveni amb “Gas Natural Distribución SDG” per a 

liquidació de tributs de 2015. 
12.- CADASTRE.- Proposant aprovar el padró de l’impost sobre béns immobles de naturalesa 

urbana, exercici 2015. 
13.- CADASTRE.- Proposant aprovar el padró de l’impost sobre béns immobles de naturalesa 

rústica, exercici 2015. 
14.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Rectificar acord de la Junta de Govern Local de 29 de març, relatiu al preu de cessió d’ús 
d’una part de l’edifici Torre Castanys. 

b) Revisió preus contracte servei de manteniment dels ascensors dels edificis municipals.  
c) Modificar el conveni subscrit d’autorització per instal·lació d’una antena-repetidor. 
d) Obres d’arranjament replans i escales del passatge Girasol. 
e) Aprovació despeses actuacions Sismògraf 2015. 
f) Actualització aplicacions Autocad.  
g) Treballs de col·laboració en aspectes arquitectònics, en la redacció de l’avantprojecte 

d’obres d’adequació de l’edifici de l’antic Hospital Sant Jaume d’Olot.  



                     

 

h) Treballs de col·laboració en la proposta d’instal·lacions edifici; en la redacció de 
l’avantprojecte d’obres d’adequació de l’edifici antic Hospital Sant Jaume d’Olot.  

i) Redacció de projecte i treballs d’enderroc de l’edifici de l’avinguda Sant Joan les 
Abadesses, 1 

j) Redacció de projecte i treballs d’enderroc de l’edifici del carrer Roser, 22. 
15.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

 
SERVEIS GENERALS 

 
16.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat  del personal 

de la Policia Municipal.  
17.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’hores complementàries de divers personal. 
18.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 

extraordinaris de divers personal. 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

19.- PROJECTE DE CLAVEGUERAM DE LA TRAVESSIA DE LA CARRETERA DE 
LES FEIXES.- Proposant aprovar l’actualització de preus. 

20.- ILLA DEL TEATRE. POLÍGON 01.04.- Proposant adoptar acord relatiu a canvi en la 
titularitat de la llicència d’obres, modificació del nombre de places d’aparcament i acceptar la 
constitució de servitud de pas. 

21.- PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I ENJARDINAMENT DEL PASSEIG CENTRAL 
DE L’AVINGUDA PAÏSOS CATALANS -TRAM ILLA HOSPITALÀRIA.- Proposant 
aprovar inicialment. 

22.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Instal·lació d’aparell elevador en edifici d’habitatge al carrer Rocacorba, 12.   
b) Reforma de centre de transformació elèctrica a carrer Estadi, 7.  

 
MEDI AMBIENT 

 
23.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de la comunicació  d’obertura de les instal·lacions 

generals de la Plaça del Mercat d'Olot. 
24.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 25 de març i 7 

d'abril de 2015 relatius a obertures, canvis de titularitat i baixes d'activitats. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  14 d’abril de 2015 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


