
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    27 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. 

 

ENSENYAMENT 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar l’addenda del conveni de col·laboració entre el departament 
d'ensenyament i l'ajuntament d'Olot per al projecte 'Clau' d'atenció educativa de l'alumnat 
d'educació secundària del municipi en el marc dels programes de diversificació curricular. 

 

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.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar l’avançament d’un conveni.  
9.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar les derivacions de responsabilitats per afecció de béns 

en deutes tributaris.  
10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

1. Pròrroga i revisió arrendament local de l’avinguda Xile, 6 
2. Revisió preu arrendament local carrer Castellà Lloveras, 1 
3. Treballs neteja Casal d’estiu a realitzar a la Llar d’infants les Fonts. 
4. Acord relatiu a les garanties del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció 

i explotació del servei d’aparcament soterrat al Firalet i zones blaves de tot el municipi. 
11.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.  

 

SERVEIS GENERALS 
 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar la complementació de la prestació econòmica en casos 
d'incapacitat temporal del mes de maig i juny de 2013. 

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 

13.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant aprovar el pla d’autoprotecció de la Piscina 
municipal. 

 

 



                     

 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
1. Rehabilitació d’habitatge al c. Sant Rafel, 40, 2n.  

 

MEDI AMBIENT 
 

15.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 7 i 19 de juny 
de 2013, referents a obertura d'activitats innòcues, canvis de titularitat, baixes i llicències de 
gossos potencialment perillosos. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 25 de juny de 2013       
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


