
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    12 DE DESEMBRE 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 el retorn de fiances.  
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis.  
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de l’impost de despeses sumptuàries 

(exercici 2013) 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions d’IAE (1r, 2n i 3r trimestre de 2013) 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex de la taxa d’animals de companyia (exercici 2013) 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar els annexos de la taxa de recollida d’escombraries 
particulars (exercici 2013). 

11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions del subministrament d'aigua del 3r 
trimestre de 2013 

12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 3 de desembre en relació al PUOSC 2012/545 
b) Adjudicació treballs d’enllumenat i pintat de les parades del mercat provisional. 
c) Treballs de reparació del tram de la xarxa de clavegueram del carrer Marià Vayreda. 
d) Treballs complementaris al projecte de conservació de paviment del calçat de les vies 

públiques 2013. 
e) Treballs de control topogràfic en els treballs d’execució de la Plaça Mercat. 
f) Treballs de representació i defensa judicial recurs 158/11. 
g) Adjudicació concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per a la ubicació 

instal·lació no permanent pista de gel a la plaça Major els dies de Nadal.  
h) Treballs d’arranjaments de desperfectes de pluja a la zona del parc de les Móres. 

 
 

SERVEIS GENERALS 
 

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

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

15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el Pla de vacances de Nadal.  
16.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la permuta entre funcionaris de l’Ajuntament d’Olot i de 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.  
 



                     

 

 
SERVEIS URBANS I MOBILITAT  

 

17.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni relatiu a la realització d’una campanya per a la 
seguretat viària. 

 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 
18.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a l‘avinguda Castella La Manxa, 6.  
 
 

MEDI AMBIENT 
 

19.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de la comunicació d’obertura d’un obrador de 
pastisseria al carrer Compositor Pedrell, núm. 49. 

20.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 19 de 
novembre i 2 de desembre, relatius a canvis no substancials, canvis de titularitat, controls 
periòdics, i permisos d’abocament d’aigües residuals de diferents activitats i atorgament de 
llicències de gossos potencialment perillosos.   

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 10 de desembre de 2013   
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


