
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    14 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. 

 

BENESTAR SOCIAL I OPORTUNITATS  
 

4.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, pel projecte 
"Voluntariat, recurs per a l'acció comunitària per a la lluita contra l'exclusió social". 

 

HISENDA 
 

5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex de l’impost de vehicles de tracció mecànica, 

exercici 2013  
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions de la taxa de la gestió residus 

empresarials. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases per a la sol·licitud de la reducció de la taxa 

escombraries domiciliàries i taxa de clavegueram, exercici 2013 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases per a la sol·licitud de la reducció de la taxa 

escombraries domiciliàries i taxa de clavegueram per vivendes ubicades en sòl rústic, exercici 
2013 

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
1. Aprovació del plec de clàusules per adjudicar, mitjançant procediment obert, la concessió 

d’utilització i explotació del quiosc del pont de les Móres i convocatòria de licitació. 
2. Serveis de representació i defensa jurídica Ajuntament. 
3. Obres de modificació de la xarxa de comunicacions entre la porta del sistema de control 

d’accessos carrer Alta maduixa i Alt del Tura i xarxa de centralització del sistema de 
control d’accessos al Nucli Antic. 

4. Aprovació de les despeses de connexions elèctriques de festes i actes diversos any 2013 
5. Serveis de consergeria del Pavelló Firal. 
6. Treballs d’ampliació de potència i canvi de línia a l’ascensor de l’edifici de la FES. 
7. Aprovació despesa serveis de recollida de deixalles i neteja viària mesos gener-febrer 

2013 
12.- COMPRES.- Proposant l’aprovació de diverses adquisicions.  

 

SERVEIS GENERALS 
 

13.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat  del personal 
de la Policia Municipal.  

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 



                     

 

extraordinaris de divers personal. 
 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 

15.- VIA PÚBLICA .- Proposant l’aprovació d’uns criteris per autoritzar l’ocupació de la via 
pública amb parades de venda el dia de Sant Jordi. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Instal·lació d’aparell elevador en edifici d’habitatges al carrer Compositor Pedrell, 15  
b) Adequació d’edifici d’ús industrial al carrer Compositor Pedrell, 51  

 

HABITATGE  
 

17.- CONVENI.- Proposant aprovar l’adhesió al conveni per a la creació del Fondo social de 
viviendas. 

 

MEDI AMBIENT 
 

18.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de la comunicació ambiental de l’obertura d’una 
clínica veterinària al carrer Sant Pere Màrtir, 44. 

19.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets d'obertura d'activitats innòcues, 
canvis de nom, baixes i autoritzacions sanitàries dictats entre el dia 20 de febrer i 6 de març 
de 2013 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  12 de març de 2013     
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


