
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    14 DE NOVEMBRE 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.- ARXIU.- Proposant prendre acord per a la donació i cessió dels drets d'explotació del Fons 
Elgarrotxi.cat 

HISENDA 
 

5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 

9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública 
de companyies subministradores d’energia (3r trimestre 2013). 

10.- INGRESSOS.- Proposant convalidar Decret d’Alcaldia en relació a la resolució del recurs de 
reposició sobre la taxa de telefonia fixa.  

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Treballs de reparació tendal pati edifici Hospici. 
b) Diversos treballs de clavegueram carrer Antoni Llopis. 
c) Encàrrec estudi i procés de remodelació del tram del carrer Bernat Vilar comprès entre el 

carrer Bisbe Guillamet i el carrer Pare Roca. 
d) Adhesió a la contractació del servei d’implantació de les mesures derivades de les 

obligacions de la LOPD del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
e) Contractació diferència aplicació nou tipus IVA obres d’urbanització carrers C i E d’accés 

al nou hospital d’Olot.  
f) Sol·licitar canvi d’actuació del PUOSC 2013-2016.  
g) Serveis de direcció tècnica de l’Ajuntament d’Olot en diversos recursos contenciosos 

administratius en relació a la telefonia mòbil. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

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

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

14.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Comarcal d’un 
alumne dins el Projecte Clau de l’IES Garrotxa.  

 



                     

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al Passatge Càvec, 2.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  12 de novembre de 2013    
 

L’ALCALDE  
JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


