
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    18 DE JULIOL 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.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar l’avançament de convenis. 
8.- INGRESSOS.-  Resolució relativa a la tributació de les activitats afectades per la construcció 

del nou Mercat Municipal. 
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

1. Revisió preu arrendament  local del carrer del Carme, núm. 8. 
2. Revisió preu del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals. 
3. Pròrroga contracte de revisió preu arrendament local de les sitges ubicat a la zona de 

l’Estació.  
4. Adjudicació obres del projecte d’adequació d’espai natural al peu del Volcà Montsacopa. 
5. Adjudicació obres del projecte d’actuacions de millora de l’Estadi d’Atletisme –mòduls àrea 

BTT/cicloturisme. Trams 01-03-05. 
6. Serveis d’assessorament, representació i defensa Ajuntament  en relació a la plaça de 

Braus. 
7. Proposant aprovar  despeses de les Festes del Tura 2013. 
8. Revisió preu cànon concessió per a l’organització de correbous a la plaça de Toros d’Olot.  
9. Plec de clàusules administratives particulars i convocatòria de licitació, per adjudicar 

mitjançant procediment negociat sense publicitat, la redacció del projecte de mobilitat 
urbana. 

10.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. - Proposant resoldre diversos expedients.  
 

SERVEIS GENERALS 
 

11.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques al negociat d’Estadística i 
Població a una alumna de l’Acadèmia de Salt.  

 

MEDI AMBIENT 

12.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 19 de juny i el 8  
        de juliol de 2013, referents a obertura d’activitats, canvis de titularitat, canvis no substancials,  
         baixes llicències gossos perillosos, i resolució expedient salut pública.  
 



                     

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 16 de juliol de 2013     
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


