
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    2 DE FEBRER 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. 

 
CULTURA 

 
4.- ARXIU D’IMATGES.- Proposant aprovar un conveni per a la donació i cessió dels drets 

d’explotació de la Col·lecció d’imatges de Pere Pagés Soler. 
 

ENSENYAMENT 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar  l’addenda al conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Olot per la realització d’activitats complementàries 
específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades a l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats 
d’escolarització compartida, de gener a juny del curs 2011-2012. 

 
ESPORTS I LLEURE 

 
6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva, àrea d’Esports. 
 

HISENDA 
 

7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a  

entitats i associacions. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 

10.- INGRESSOS.- Proposant acceptar i agrair subvencions. 
11.- INGRESSOS.- Proposant resoldre reclamacions i recursos taxa de telefonia mòbil. 
12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Actualització de concessions i serveis. 
b) Obres de reposició d’un tram de la xarxa de clavegueram al carrer dels Sastres. 
c) Aprovació conveni per a la incorporació de l’Ajuntament d’Olot a la plataforma MIRATV. 
d) Contracte serveis Arxiu d’Imatges. 
e) Treballs actualització vídeo presentació futur Museu del Paisatge. 
f) Treballs de restauració pintures fons Museu Comarcal de la Garrotxa. 
g) Treballs subministrament i instal·lació porta per millorar accés aparcament edifici 

Ajuntament. 



                     
 

h) Aprovació contracte arrendament local carrer Bisbe Lorenzana, 15, baixos. 
i) Contractació serveis de consergeria Pavelló Firal.  

13.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió 
en propietat d’una plaça oficial primera electricista per la Brigada Municipal. 

 
URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 

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

a) Reforma d’habitatge en edifici bifamiliar entre mitgeres al carrer Rocamora, 31.   
b) Adequació de local per a obrador de pa a l’avinguda Alba Rosa, 5 baixos.   
c) Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pau Casals, 14.   

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot,  31 de gener de 2012 

 
L’ALCALDE 

JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 
 
 

 
 
 
   

 


