
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    24 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. 

 

BENESTAR SOCIAL I OPORTUNITATS  
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb el departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya per a la redacció dels estudis previs, redacció del projecte de 
gestió i execució de les obres per a l’adequació a la normativa d’accessibilitat del Casal de la 
Gent Gran d’Olot. 

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  
 

5.- MERCAT SETMANAL .- Proposant prendre diversos acords relatius a les parades del 
mercat setmanal. 

 

HISENDA 
 

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

10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
1. Acord relatiu al servei de TPO (creació de nova parada). 
2. Modificació contracte servei TPO en el sentit d’ampliació recorregut línia C. 
3. Redacció projecte de reparcel·lació polígon PA-13.02 “carrer França”. 
4. Plec de clàusules administratives particulars i convocatòria de licitació per adjudicar 

mitjançant procediment obert el servei de manteniment dels ascensors dels edificis 
municipals.  

5. Treballs de redacció d’estudi previ d’obres de reforma i ampliació estadi municipal. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

11.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a un alumne a la Brigada 
Municipal. 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar la complementació de la prestació econòmica en casos 
d’incapacitat temporal. 

 

 



                     

 

 
URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 
13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Legalització de reforma i ampliació de local destinat a cafeteria al carrer Sant Esteve, 25 
pis B.  

b) Canvi d’ubicació de centre de transformació elèctrica i modificació de línia aèria al Camí 
Montsacopa.  

 
MEDI AMBIENT 

 
14.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 7 i 14 d’octubre 

de 2013 referents a obertura d’activitats innòcues, canvis de titularitat i baixes. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  22 d’octubre de 2013 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


