
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    21 DE NOVEMBRE DE 2013      
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- ACTA.- Aprovació de les actes de les sessions dels dies 7 i 14 de novembre de 2013. 
  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.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions de la taxa de gestió de residus 

empresarials. 
6.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar els expedients de derivació de responsabilitat per 

deutes tributaris. 
7.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Adjudicació autorització per a la utilització del pavelló Firal la nit de Cap d’any de 2013  
b) Adjudicació de les obres d’adequació de seguretat contra incendis i d’actuacions 

d’accessibilitat a l’edifici de can Monsà.  
c) Treballs d’avaluació competencial per a la creació dels equips de treball per a la creació 

del futur ens de promoció econòmica.  
d) Resoldre contracte redacció del pla director de recorregut per a bicicletes a la ciutat 

d’Olot.  
e) Aprovació plec de clàusules administratives particulars per adjudicar el subministrament 

de gas als edificis municipals 2014 i convocatòria licitació. 
f) Aprovació plec de clàusules per adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu de la 

via pública amb instal·lació desmuntable activitat restauració i convocatòria licitació.  
g) Acord relatiu a l’aportació econòmica al contracte de concessió d’obra pública per a la 

redacció de projecte, enderroc, construcció i explotació del nou edifici del mercat 
municipal d’Olot.  

h) Treballs de manteniment via pública carrer Valls Nous.  
i) Redacció projecte de reparcel·lació del sector PAU 01.19 Polígon d’actuació urbanística 

plaça Campdenmàs.  
 

SERVEIS GENERALS 
 

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

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

9.- PROJECTE DE REFORMA DEL CASAL DE GENT GRAN D'OL OT (PRIMERA 
FASE) C. BISBE LORENZANA, 2 .- Proposant aprovar. 



                     

 

10.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Legalització d’obres de construcció d’edifici plurifamiliar de tres habitatges segons 

modificació de projecte al carrer Garrotxa número 6.   
 

MEDI AMBIENT 
 

11.- LLICÈNCIA.- Proposant concedir llicència ambiental a Bio Science Medical SL per obrir una 
indústria química de preparació d'especialitats farmacèutiques i veterinàries al carrer França 
88-90. 

12.- ASSABENTAT .- Donar compte dels decrets dictats entre els dies 28 d'octubre i 5 de 
novembre de 2013 referents a obertura d'activitats innòcues, canvis de titularitat, baixes i 
expedients sancionadors. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  19 de  novembre de 2013 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


