
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    29 D’AGOST 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 atorgar les subvencions per a trasllat d’activitats econòmiques 
als polígons industrials. 
 

HISENDA 
 
5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses.  
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar l’avançament de convenis. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró d’IAE 2013.  

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions d’altes d’IAE.  
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa d’animals de companyia 2013.  
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa d’escombraries particulars 2013 i taxa 

reduïda.   
13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar altes de la taxa d’escombraries particulars.  
14.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions taxa companyies subministradores 2n 

trimestre 2013 
15.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions.  
16.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Ratificar el Decret d’Alcaldia d’1 d’agost d’adjudicació de les obres d’arranjament de 
l’esplanada del recinte firal d’Olot.  

b) Ratificar el Decret d’Alcaldia de 2 d’agost d’adjudicació de les obres del projecte per a la 
instal·lació d’un sistema de videovigilància a l’eix comercial de la ciutat.  

c) Aprovació del plec de clàusules i convocatòria de licitació per adjudicar el servei de 
manteniment dels sistemes de climatització dels edificis municipals. 

d) Acord relatiu al cànon de la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al parc 
local de Sant Roc.  

e) Obres d’arranjament del mur de pedra seca del camí de Mas Llorenç. 
f) Resoldre les al·legacions presentades al plec de clàusules administratives particulars 

que han de regir l’adjudicació de la  concessió administrativa d’ús privatiu de  domini 
públic per la ubicació d’un aparcament i un rentador de camions al carrer de la Fenolleda 
d’Olot.  

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



                     

 

SERVEIS GENERALS 
 

18.- PERSONAL.- Proposant ratificar decret d’alcaldia de concessió de bestreta.  
19.- PERSONAL.- Proposant aprovar la complementació de la prestació econòmica en casos 

d’incapacitat temporal, del 20 de juliol al 19 d’agost de 2013. 
 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 

20.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant aprovar el pla específic municipal de Festes del 
Tura 2013. 

21.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant aprovar el pla d’autoprotecció del correbou de 
Festes del Tura 2013. 

22.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant aprovar el pla d’autoprotecció del Volcanet de 
Festes del Tura 2013. 

23.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant aprovar el pla d’autoprotecció del correfoc de 
Festes del Tura 2013. 

24.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant aprovar el pla d’autoprotecció del camp municipal 
de futbol. 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

25.- MEMÒRIA VALORADA ACTUACIONS DE MILLORA I MANTE NIMENT 
CEMENTIRI MUNICIPAL – VIA SANTA SABINA – REHABILITA CIÓ DE COBERTA 
(ACCIÓ 12).- Proposant aprovar inicialment. 

26.- PA 01.19 CAN TANÉ .- Proposant acordar iniciar el tràmit per a desenvolupar la 
reparcel·lació i el projecte d’urbanització.  

27.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de coberts i instal·lacions ramaderes existents al Mas Casamitjana per una 

hípica i cria de cavalls.  
b) Reforma d’habitatge unifamiliar aïllat a la plaça Antilles, 4.  
c) Ampliació d’habitatge unifamiliar aparellat al carrer Volcà Rocanegra, 2. 
d) Ampliació d’edifici entre mitgeres de 2 habitatges al carrer Estires, 15  
 

MEDI AMBIENT 
 

28.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 10 de juliol i 19 
d¡agost de 2013, referents a obertura d’activitats innòcues, canvis de titularitat, suspensions, 
baixes, llicències de gossos perillosos i abocament d’aigües residuals a la xarxa. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  27 d’agost de 2013   
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
  

 


