
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    26 DE GENER DE 2012 
 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. 

 

ENSENYAMENT 
 

4.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’administració 
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Olot 
per al Pla educatiu d'entorn del curs 2011-2012. 

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  
 

5.- PLAÇA MERCAT .- Proposant autoritzar el traspàs de llocs de venda. 
6.- PLAÇA MERCAT .- Proposant prendre acord relatiu a la pròrroga de les adjudicacions dels 

llocs de venda de la Plaça Mercat. 
 

HISENDA 
 

7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa del mercat setmanal (exercici 2012)  

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de diverses exaccions de via pública (exercici 
2012) 

11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlua. 
12.- INGRESSOS.- Proposant acceptar i agrair subvencions. 
13.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar diversos expedients de derivació de responsabilitats en 

els processos de recaptació municipal.  
14.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Actualització de concessions. 
b) Defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu núm. 15/2011 contra les 

modificacions puntuals del POUM núms. 3 i 17. 
c) Treballs de poda d’arbres. 
d) Plec de clàusules economicoadministratives particulars que regiran l’adjudicació mitjançant 

procediment negociat sense publicitat, del subministrament de lluminàries, diversos edificis 
municipals.  

e) Plec de clàusules economicoadministratives particulars que regiran l’adjudicació mitjançant 
procediment obert, paviment calçades vies públiques 2012.  

f) Acordar la selecció d’equips fase 2 del concurs d’idees per a l’ordenació de la Plaça 
Mercat. 



                     

 

15.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

 
URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 
16.- PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES D’ADEQUACIÓ PARCIAL D’EDIFICI 

PER A OFICINES MUNICIPALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. CA RRER DE 
JOAN PERE FONTANELLA 1-3, CAN MONSÀ .- Proposant aprovar definitivament la 1a 
fase. 

17.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Ampliació de garatge en habitatge aparellat al carrer Geranis, 45.  
b) Legalització d’obres d’adequació de local en planta baixa per a perruqueria al carrer Sant 

Ferriol, 12 baixos.  
18.- NORMES ADJUDICACIÓ HABITATGES .- Proposant aprovar les  normes particulars del 

procés d’adjudicació de 8 habitatges promoguts per Incasol a Olot. 
19.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre l’Agència d’Habitatge de Catalunya i 

l’Ajuntament d’Olot relatiu a la cessió de dos habitatges per impulsar polítiques socials 
municipals. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  24 de gener de 2012  
 

L’ALCALDE 
JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


