
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    3 D’OCTUBRE 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.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona, per promocionar la Fira Orígens 2013. 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb l’Assemblea.cat Garrotxa per la 
independència per a la realització del mercat de producte 100% català en el marc de l’acte “4 
barres i 1 estrella”. 

6.- MERCAT EXTRAORDINARI .- Proposant aprovar mantenir el mercat de roba  extraordinari 
de Sant Lluc, el dia 18.  

 

HISENDA 
 

7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses.  
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

1. Aprovació plec de clàusules administratives particulars per adjudicar, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, les obres dels projectes d’adequació de seguretat 
contra incendis i d’actuació d’accessibilitat de l’edifici “Can Monsà”. 

2. Aprovació plec de clàusules administratives particulars per a la concessió de l’autorització 
per a la utilització del Pavelló Firal per a la nit de Nadal i la nit de Cap d’any. 

3. Rectificació acord de la Junta de Govern Local del dia 5 de setembre, en relació a 
l’adjudicació de les obres de condicionament i millora de camins i infraestructures de 
serveis al sector de Pujou, 2a fase.  

10.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni amb la Fundació Joan Agustí per a promoure 
l’ampliació del camp de futbol del Morrot i de millora de les seves instal·lacions esportives 
pera  la promoció del futbol base al municipi d’Olot. 

 

SERVEIS GENERALS 
 

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar la complementació de la prestació econòmica en casos 
d’incapacitat temporal des del 20 d’agost al 19 de setembre de 2013. 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar la realització de pràctiques dins el projecte Clau de l’IES La 
Garrotxa, a la Brigada municipal. 

 



                     

 

 
ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ  

 
13.- PATRIMONI.- Proposant adscriure a l’ICCO la plaça de Toros d’Olot. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

14.- MEMÒRIA VALORADA D’ACTUACIÓ D’ACCESSIBILITAT E DIFICI CAN MONSÀ.- 
Proposant aprovar. 

15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de local per a taller al c. Bernat, 8.   
b) Legalització d’adequació de nau industrial al c. França, 86.   
c) Ampliació i reforma d’edifici d’ús comercial a l’avinguda Països Catalans, 1.   

 

MEDI AMBIENT 
 

16.- PAES.- Proposant aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible d’Olot (PAES). 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 1 d’octubre de 2013 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


