
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    16 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. 

 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  
 

4.- COMERÇ.- Proposant aprovar els dies d’obertura permesa d’establiments comercials en 
dies festius, per a l’any 2012. 

5.- MERCAT SETMANAL .- Proposant aprovar altes, baixes i modificacions de parades de 
venda del mercat setmanal d’Olot. 

 
 

HISENDA 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a  

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

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la taxa del 4t trimestre de 2011 d’ocupació de les 
companyies subministradores. 

11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions d’alta de la taxa d’entrada de vehicles. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions d’alta de la taxa d’escombraries domiciliàries. 
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Aprovació acta preus contradictoris obra “Modificació rebedor accés. Llar d’infants Sant 
Pere Màrtir, carrer Clavells d’Olot”. 

b) Aprovació certificació final d’obra “Modificació rebedor accés. Llar d’infants Sant Pere 
Màrtir, carrer Clavells d’Olot”. 

c) Autoritzar a Fecsa Endesa a retirar una línia elèctrica situada al carrer Manuel Falla, 47 
d) Aprovació fase autorització i disposició despesa servei de recollida selectiva paper, cartró  

d’origen comercial i tractament de FORM. 
 
 

SERVEIS GENERALS 
 

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

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



                     

 

16.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del plus variable a l’OAC per al període de 
gener a desembre de 2011. 

 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

17.- SISTEMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL POLÍGON D'A CTUACIÓ 13.02 DEL 
CARRER FRANÇA.- Proposant aprovar inicialment la modificació del sistema d’actuació. 

18.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una a la Diputació de Girona dins el programa Fons 
de Subvencions. 

19.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Modificació de distribució i adequació interior planta 2a i millores instal·lacions i acabats 

planta 1a, en edifici bifamiliar existent al carrer Joaquim Vayreda, 3  
b) Legalització obres d’adequació de local en planta baixa d’edifici plurifamiliar al carrer 

Dolors, 8 baixos primera.  
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 14 de febrer de 2012 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 

 
   

 


