
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    10 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. 

 

HISENDA 
 

4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses.  
5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 
6.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
7.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

1. Modificació contracte de conservació de paviment de calçada de les vies públiques 2013. 
2. Treballs extres de l’arranjament de l’esplanada del Recinte Firal d’Olot. 
3. Obres de millora del clavegueram al carrer Valls Nous.  
4. Treballs d’instal·lació d’una línia de vida al CEIP Malagrida.  
5. Aprovació despesa quotes urbanístiques execució obres Pla parcial Pla de Dalt – 

Rebaixinc.  
6. Encàrrec de gestió a GUOSA per a tasques d’arquitecte tècnic.  

8.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.  
 

SERVEIS GENERALS 
 

9.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat  del personal 
de la Policia Municipal.  

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 
extraordinaris de divers personal. 

11.- PERSONAL.- Proposant autoritzar una bestreta. 
12.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques d’un alumne a la Brigada 

Municipal.   
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

13.- ILLA DEL TEATRE .- Proposant aprovar definitivament la modificació del projecte 
d’urbanització de la plaça de la Illa del Teatre. 

14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adaptació de local per a canvi d’ús a centre mèdic polivalent al carrer Serra i Ginesta 13-

15.  
 

MEDI AMBIENT 
 

15.- CONVENI.- Proposant aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb Dipsalut per a 



                     

 

l’execució de programes de salut pública del catàleg de serveis de Dipsalut que incorpora el 
pla d’actuació anual de l’any 2013.  

16.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre el 27 i el 30 de 
setembre referents a obertura d’activitats innòcues, canvis de titularitat i baixes. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 8 d’octubre de 2013 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


