
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    26 DE NOVEMBRE DE 2015  
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- ACTA.- Aprovació de les actes de les sessions dels dies 19 i 23 de novembre. 
  2.- DESPATX OFICIAL.- 
  3.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 
 

ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 
  
4.- MERCAT SETMANAL.- Proposant prendre acord en relació a les parades del mercat 

setmanal. 
5.- MERCAT SETMANAL.- Proposant aprovar  les bases i la convocatòria del procediment per 

a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al mercat setmanal.   
 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 
 

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 
 

6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Obres del projecte de millora urbana de l’encreuament dels carrers Castella –Lleó, 

Extremadura i Ronda Fuvià. 
b) Obres d’arranjament del sistema de recollida d’aigües de la Plaça Can Joanetes 
c) Treballs de redacció de l’estudi hidrològic-hidràulic del sistema de drenatge del casc antic i 

del sector de Batet d’Olot.  
d) Treballs de redacció d’una memòria valorada per a l’obertura d’un itinerari de connexió 

entre el camí de les Feixes i el carrer Fenolleda.  
e) Treballs extres de les “obres de reforma per a formació d’aula (1er pis) edifici Can Monsà.  
f) Treballs de pintura diverses dependències edifici “Can Monsà”. 
g) Treballs de projecció i mapping de la façana de l’Ajuntament d’Olot.  
h) Acord relatiu a la supressió de dues places d’aparcament horari en superfície. 
i) Revisió preu del contracte del servei de manteniment dels sistemes de climatització dels 

edificis municipals.  
j) Serveis lloguer cabines  sanitàries “Festes del Tura 2015” 
k) Instal·lacions de llums al camp municipal de futbol del Pla de Dalt. 
l) Assistència tècnica per a l’elaboració de l’Estratègia integrada de desenvolupament urbà 

sostenible d’Olot.  
7.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
8.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre diversos expedients. 

 

 



                     

 

HISENDA 
 

9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions d’ocupacions de sòl, subsòl i vol de 

companyies subministradores  (3r trimestre de 2015). 
12.- INGRESSOS.- Proposant ratificar el decret d’aprovació de la liquidació presentada per 

l’empresa SOREA (3r trimestre de 2015). 
13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar relació de baixes presentades pel servei de la Recaptació 

municipal. 
14.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar la derivació solidària als copartícips de societats. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 

SERVEIS URBANS, ESPAI PÚBLIC I INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA, 
MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 
15.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Rehabilitació integral de coberta edifici plurifamiliar al carrer Joaquim Vayreda, 7.   
b) Adequació de local per a bar restaurant al passeig d’en Blay, 57, baixos 
c) Instal·lació de mòdul de bugaderia automàtica al carrer Madrid, 1.   

 
MEDI AMBIENT 

 
16.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies  12 i 17 de 

novembre de 2015 relatius a l’Àrea de Medi Ambient (Traspassos i baixes d’activitats i 
autoritzacions d’horts municipals) 

 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot,  24 de novembre de 2015 

 
 

L’ALCALDE 
JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 


