
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    7 DE MARÇ DE 2013      
 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 el conveni de col·laboració de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament d'Olot i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa per a la realització de programes de qualificació professional 
inicial organitzats en la modalitat pla de transició al treball, per a joves que han finalitzat 
l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària 
obligatòria 

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar l’addenda al conveni amb la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Girona i el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de España para el desarrollo del Programa Antenas “Servicios de Proximidad 
para la pequeña y mediana empresa”. 

 

HISENDA 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances.  
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar un avançament de Tresoreria (convenis amb entitats). 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlua. 
11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

1. Rectificació acord de la Junta de Govern Local de data 17 de gener de 2013 en relació als 
treballs de restitució de la seguretat estructural del Pont de la Ceràmica. 

2. Aprovació plec de clàusules per adjudicar, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, el servei de consultoria per a la identificació i posada en marxa projectes 
estratègics en el sector de la indústria agroalimentària de la Garrotxa. 

3. Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut personal Ajuntament i 
organismes autònoms. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
1. Renovació de llicència per reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar al Passeig Bisbe 



                     

 

Guillamet, 26  
2. Adequació per a habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres a la Pl. Clarà, 2, 3r 2a   
3. Canvi d’ubicació de centre de transformació elèctrica i modificació de línia aèria al camí del 

Montsacopa, s/n   
 

MEDI AMBIENT 
 

13.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de cessió de béns entre el Dipsalut i l’Ajuntament 
d’Olot par tal que el Programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” pugui ser executat i 
gestionat. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  5 de març de 2013 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


