
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    2 DE MAIG 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. 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  

 
4.- MERCAT SETMANAL .- Proposant prendre diversos acords relatius a les parades del 

mercat setmanal. 
5.- PLAÇA MERCAT .- Proposant prendre diversos acords relatius a les parades de la Plaça 

Mercat. 
 

HISENDA 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances.  
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró de la taxa d’ocupació de via pública amb taules i 
cadires, exercici 2013. 

11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró de la taxa de clavegueram, exercici 2013 (pous) 
12.- ASSABENTAT .- Proposant donar compliment de les sentències del Jutjat Contenciós 

Administratiu sobre la taxa d’ocupació de la via pública, telefonia mòbil. 
13.- CONVENIS.- Proposant aprovar els convenis de patrocini de Festes del Tura 2013. 
14.- CONVENIS.- Proposant aprovar un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per a 

l’elaboració conjunta d’una guia de les activitats d’estiu per a l’any 2013. 
15.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

1. Subministrament i instal·lació fibra òptica entre les diferents instal·lacions municipals. 
2. Modificació acord de la Junta de Govern Local de data 21.03.13 en relació a la liquidació 

de la concessió per a la utilització i explotació del bar restaurant de la piscina municipal.  
3. Acord relatiu a la supressió d’una plaça d’aparcament horari en superfície. 
4. Redacció proposta de disseny del model urbanístic i arquitectònic de l’entorn del volcà 

Montsacopa. 
5. Serveis de suport i actualitzacions productes Oracle. 
6. Treballs d’impressió guia d’activitats d’estiu “Activa l’estiu”. 

16.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.  
 

SERVEIS GENERALS 
 

17.- PERSONAL.- Proposant aprovar l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament d'Olot per a 
l'any 2013. 
 



                     

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

18.- EXPROPIACIÓ BONAVISTA .- Proposant satisfer preus dictats per Jurat Provincial 
d’Expropiació Forçosa. 

19.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
1. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pic de Bastiments, 4.  
2. Adequació interior d’edifici per a dos habitatges al carrer Freixe, 38.  

 
HABITATGE  

 
20.- CONVENI.- Proposant aprovar l’addenda de pròrroga del conveni entre l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot relatiu a la cessió de dos habitatges.  
 

MEDI AMBIENT 
 

21.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 10 i 22 d'abril 
de 2013, referents a obertura d'activitats innòcues, canvis de titularitat i baixes. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  30 d’abril de 2013      
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


