
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    13 DE JUNY 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. 

 

HISENDA 
 

4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances.  
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
7.- URBANA.- Proposant aprovar liquidacions d’IBI. 
8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

1. Servei de manteniment alarmes edificis municipals. 
2. Treballs d’adequació de les cobertes i paraments del Cementiri municipal. 
3. Plec de clàusules administratives particulars i convocatòria de licitació per a la  concessió 

administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la ubicació d’un aparcament i un 
rentador de camions al carrer de la Fenolleda d’Olot. 

 

SERVEIS GENERALS 
 

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

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 
extraordinaris de divers personal. 

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar les estades d’empresa d’alumnes de l’IES Montsacopa, 
IES Bosc de la Coma i IES la Garrotxa. 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar la realització de pràctiques d’una alumna de la Universitat 
de Girona. 

13.- PERSONAL.- Proposant autoritzar horari d’estiu per a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i els 
seus treballadors.  

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el Pla de vacances d’estiu per als treballadors de 
l’Ajuntament d’Olot. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

15.- RECURS.- Proposant resoldre recurs en relació a l’execució d’obres de rehabilitació i 
ampliació del Mas La Canova Petita de Batet. 

16.- ILLA DEL TEATRE .- Proposant aprovar inicialment la modificació del projecte 
d'urbanització de la Plaça de la Illa del Teatre. 

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



                     

 

1. Modificació d'obertures a façanes projecte de rehabilitació i ampliació Mas La Canova 
Petita.  

2. Canvi de coberta d’una cabana. Mas Bellvespre.  
3. Modificació de projecte de construcció de 2 edificis plurifamiliars (de 4 + 8 habitatges), 

locals (3+3) i aparcaments (111 cotxes i 30 motos), plaça del Teatre, 1.  
 

MEDI AMBIENT 
 

18.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 21 de maig i 3 
de juny de 2013, referents a obertura d’activitats innòcues, canvis de titularitat i baixes. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  11 de juny de 2013 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


