
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    23 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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases de subvencions per a trasllat d’activitats 

econòmiques als polígons industrials. 
5.- PLAÇA MERCAT .- Proposant prendre acord relatiu a les adjudicacions dels llocs de venda 

de la Plaça del Mercat provisional.. 
6.- PLAÇA MERCAT .- Proposant prendre acord relatiu a les tarifes que hauran de satisfer els 

adjudicataris dels llocs de venda de la plaça del mercat provisional. 
7.- MERCAT SETMANAL .- Proposant aprovar diversos convenis per a la connexió elèctrica 

de la xarxa municipal de diverses parades del mercat setmanal. 
8.- MERCAT SETMANAL .- Proposant prendre diversos acords relatius a les parades del 

mercat setmanal. 
9.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni marc amb la Diputació de Girona per a l’accés a 

una aplicació d’informació a través del mòbil.  
 

HISENDA 
 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances.  
12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

1. Revisió preu contracte de gestió dels serveis públics municipals de recollida de deixalles i 
neteja viària d’Olot, any 2013. 

2. Revisió preu arrendament part de les instal·lacions de piscifactoria del Molí de les Fonts. 
3. Revisió preu per a la gestió i explotació del Bar del Casal dels volcans any 2013. 
4. Encàrrec estudi de la viabilitat tècnica i econòmica de l’ús de la geotèrmia a la futura Plaça 

Mercat d’Olot.  
5. Adjudicació concessió per a utilització i explotació del quiosc-bar, amb lavabos 

complementaris, ubicat a la zona del pont de les Móres. 
6. Pròrroga autorització per ocupació temporal via pública amb una instal·lació desmuntable 

per activitats de restauració a la plaça Major.  
7. Serveis d’assessorament per a la creació de l’Agència 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. 

 



                     

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

15.- ESTUDI DE MOBILITAT ANÀLISI DE LA MOBILITAT DE L MUNICIPI D’OLOT (1A 
FASE DE LA REVISIÓ DEL PLA DE MOBILITAT ).- Proposant aprovar. 

16.- ACTUACIONS DE MILLORA A L’ESTADI D’ATLETISME A CCIÓ 07. MÒDULS 
ÀREA BTT / CICLOTURISME. FASE 1. MÒDULS 2, 3 i 4 .- Proposant aprovar 
inicialment. 

17.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
1. Reforma en planta soterrani i pintat de façana d'edifici assistencial al carrer Bisbe 

Lorenzana, 2.  
2. Legalització d’obres de rehabilitació d’habitatge al carrer Macarnau, 25  

 
MEDI AMBIENT 

 
18.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre el 25 d’abril i el 13 de 

maig de 2013, referents a obertura d'activitats innòcues i canvis de titularitat. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  21 de maig de 2013   
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


