
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    5 DE SETEMBRE 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. 

 

CULTURA 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Girona per a l’organització 
conjunta del Festival de Literatura Mot. 

 

ENSENYAMENT 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per a la realització d’activitats complementàries específiques de 
l’ensenyament secundari obligatori, adreçades a alumnat amb necessitats educatives 
específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarització 
compartida, per al curs 2013-12014. 

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  
 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica, any 2014, en l’adquisició de vehicles d’ocasió.  

 

HISENDA 
 

7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses.  
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar l’avançament de convenis. 
11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Treballs de reparació de la coberta del bar-cafeteria de la Torre Castanys.  
b) Acord relatiu a la implantació de zones blaves al carrer Mirador i Estires, i inventari de les 

places de la ciutat. 
c) Aprovació diverses despeses de les Festes del Tura 2013. 
d) Adjudicació obres de condicionament i millora dels camins i infraestructures de serveis del 

sector de Pujou 2a fase, actuació 2011/544 del PUOSC.  
e) Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i convocatòria de licitació de la 

concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per a la ubicació i instal·lació no 
permanent de la pista de gel a la plaça Major durant els dies de Nadal.  

f) Rectificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 11 de juliol de 2013, 
relatiu a l’aprovació dels annexos 1 i 2 del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 



                     

 

d’Olot i la Fundació Catalunya Caixa pel projecte “Espai Jove”.  
g) Adjudicació de les obres d’adequació espai per centre de documentació del Museu del 

Paisatge i Observatori del Paisatge. 
12.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Proposant resoldre diversos expedients.  

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 

13.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant donar compte del Decret d’Alcaldia de data 29 
d’agost, d’aprovació del Pla d’autoprotecció del concurs de colles sardanistes. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Reforma d’oficina bancària al carrer Bisbe Lorenzana, 8.  
b) Ampliació d’habitatge unifamiliar en testera al carrer Noguer, 21.  
c) Renovació llicència de construcció d’edifici comercial segons modificació de projecte a la 

carretera de Santa Pau, 179.  
 

HABITATGE  
 

15.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Olot per a la cessió temporal de l’ús de dos habitatges. 

 

MEDI AMBIENT 
 

16.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de la comunicació de l’obertura de la Plaça 
Mercat provisional al passeig d’en Blay, 8 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 3 de setembre de 2013   
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


