
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    25 D’ABRIL DE 2013 
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- ACTA.- Aprovació de les actes de les dues darreres sessions (11 i 18 d’abril). 
  2.- DESPATX OFICIAL .- 
  3.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  
 

4.- COMERÇ.- Proposant iniciar la tramitació d’un expedient per a l’obertura dels establiments 
comercials d’Olot, el dia 15 de juny de 2013, amb motiu de l’Olot Shopping nit. 

 

HISENDA 
 

5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances.  
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
8.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró d’IBI urbana, exercici 2013. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró d’IBI rústica, exercici 2013. 
12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

1. Proposant adjudicar el servei de consultoria per a la identificació i posada en marxa de 
projectes estratègics en el sector de la indústria agroalimentària de la Garrotxa.  

2. Contractació empresa de recursos humans per a la selecció de la persona que ha de 
coordinar l’equip de treball per a la creació del futur ens de promoció econòmica. 

13.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.  
 

SERVEIS GENERALS 
 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar la complementació de la prestació econòmica en casos  
       d'incapacitat temporal. 

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 

15.-PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció del concert de Maria  
       del Mar Bonet a la plaça de Braus, el proper 1 de maig. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

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



                     

 

1. Modificació de projecte de construcció d'edifici plurifamiliar al carrer Mirador, 12.   
2. Adequació de local comercial amb augment del nombre d'establiments de l'edifici plaça 

Clarà,1 B A.  
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  23 d’abril de 2013 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


