
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    30 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. 

 

ENSENYAMENT 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb el Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa, per a la gestió de l’Oficina Jove 
de la Garrotxa.  

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 
 

5.- MERCAT SETMANAL.- Proposant prendre diversos acords en relació al mercat setmanal. 
 

HISENDA 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances.  
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró per la taxa d’ocupació de la via pública amb 

taules i cadires. 
9.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar la derivació de responsabilitats per afecció de béns en 

deutes tributaris. 
10.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar la derivació solidària als copartíceps de societats per 

deutes d’activitat. 
11.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar la derivació subsidiària als administradors de societats 

per deutes d’activitat. 
12.- CEMENTIRI.- Proposant aprovar la dotació de la partida de cementiri per a l’adquisició de 

drets funeraris. 
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Suspendre licitació per adjudicar les obres del projecte de conservació de paviment a les 
vies públiques any 2015.  

b) Treballs de control de legionel·la en les instal·lacions municipals.  
c) Diversos treballs motlle, pintat i placa escultura “Olot als donants de sang”. 
d) Confecció “esferes inflables” amb logotip Festival Sismògraf 2015.  
e) Treballs obra civil per a la renovació de punts d’enllumenat exterior sector de les Planotes. 
f) Treballs realització projecte d’execució i millora de la instal·lació elèctrica i de la xarxa de 

telecomunicacions edifici Policia Municipal.  
14.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

 



                     

 

SERVEIS GENERALS 
 

15.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la  realització de pràctiques al servei de Recursos 
Humans d’un alumne de la Universitat Francisco de Vitoria.  

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT 
 

16.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar el Pla d’Autoprotecció de l’Exhibició 
Eqüestre del dia 1 de maig a la plaça de toros. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

17.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Instal·lació d’ascensor en edifici d’habitatges al carrer Ramon Berenguer, 9.  
b) Moviment de terres i construcció de murs de contenció.  
c) Reforç de sostre d’edifici d’habitatges al carrer Bisbe Serra, 26.  

 

MEDI AMBIENT 
 

18.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 9 i 22 d’abril de 
2015, relatius a obertures, canvis de titularitat i baixes d’activitats, i concessions d’horts 
municipals.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  28 d’abril de 2015      
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


