
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    25 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. 

 
ALCALDIA  

 
4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el 

Col·legi d’Advocats de Girona per al funcionament d’un Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) al 
municipi. 

 
ENSENYAMENT 

 
5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la 
realització de programes de qualificació professional inicial organitzats en la modalitat Pla de 
transició al treball, per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol 
de graduat/da en educació secundària obligatòria.  

 
FESTES 

 
6.- BARRAQUES .- Proposant adjudicar les barraques i el servei de neteja de gots, per a les 

Festes del Tura 2013. 
 

HISENDA 
 

7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses.. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats.  

10.- INGRESSOS.- Proposant l’acceptació de subvencions i convenis. 
11.- INGRESSOS.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Generalitat per a Festes del Tura 

2013 
12.- INGRESSOS.- Proposant prendre acord relatiu a la taxa d’aprofitament especial de la via 

pública companyies subministradores telefonia mòbil. 
13.- URBANA.- Proposant aprovar regularitzacions d’altes i baixes del padró d’IBI.  
14.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

1. Suspendre el procés de licitació de la concessió administrativa d’ús privatiu de domini 
públic per a la ubicació d’un aparcament i un rentador de camions al carrer la Fenolleda 
d’Olot.  

2. Suspendre el procés de licitació de les obres del projecte de conservació de paviment de 
les vies públiques 2013. 

3. Resoldre al·legacions en relació a la licitació per adjudicar les obres del projecte de 
conservació de paviment de calçada de les vies públiques, 2013 



                     

 

4. Rectificar acord de la Junta de Govern Local del dia 4 de juliol en relació a la redacció del 
projecte d’urbanització del carrer Santa Sabina.  

5. Canvi de nom del quiosc-bar del Pont de les Móres. 
6. Actualització preu cànon concessió d’ús complex esportiu camp Municipal d’Esports. 
7. Adhesió al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci 

Localret, d’encàrrec a Localret de l’execució de la contractació centralitzada dels serveis 
de telecomunicacions.  

8. Venda de vehicles del dipòsit municipal. 
9. Aprovar el plec de condicions administratives particulars i convocar licitació per a les obres  

d’adequació d’espai pel centre de documentació del Museu del Paisatge i l’Observatori del 
Paisatge.  

15.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. - Proposant resoldre diversos expedients.  
16.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.  

 
SERVEIS GENERALS 

 
17.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea d’Urbanisme a una 

alumna de la Universitat Politècnica de Catalunya.  
18.- PERSONAL.- Proposant aprovar la complementació de la prestació econòmica en casos 

d’incapacitat temporal del mes de juny i juliol de 2013.  
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

19.- PROJECTE PER LA INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE V IDEOVIGILÀNCIA A 
L'EIX COMERCIAL DEL CENTRE DE LA CIUTAT .- Proposant aprovar definitivament. 

20.- ACTUALITZACIÓ DE PREUS DE LA MEMÒRIA D’ADEQUAC IÓ ESPAI PEL 
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL MUSEU DEL PAISATGE I L’O BSERVATORI 
DEL PAISATGE .- Proposant aprovar. 

21.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Modificació de projecte d’obres de rehabilitació d’edifici plurifamiliar de 5 habitatges i local 

comercial (1a fase segons pressupost de projecte) al carrer de Sant Rafel, 7.  
b) Reforma d’oficina bancària al carrer Mulleras, 12, B.  
c) Ampliació d’edifici industrial al carrer Terrassa, 15.  
d) Reforma d’habitatge unifamiliar aparellat a l’avinguda Aragó, 6  
e) Obres d'adequació d'estació depuradora d'aigües residuals per a un escorxador a la 

carretera de les Feixes, 209 
 

MEDI AMBIENT 
 

22.- ACTIVITATS.- Proposant concedir llicència ambiental de venda de carburants al carrer 
Ignasi Buxó Gou, 11. 

23.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de les següents comunicacions d’obertura: 
a) D’un bar restaurant a la carretera les Tries, 33. 
b) D’un obrador artesanal d’elaboració de pizzes i masses per a pizza al Passatge Honorat 

Vilamanyà, 3.  
24.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 10 i 16 de juliol 

de 2013, referents als canvis de titularitats i baixes d'activitat. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  23 de juliol de 2013      
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 


