
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    1 DE MARÇ 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. 

 
 

JOVENTUT 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per 
acollir-se al projecte de tècnics compartits, inclós en el Pla Comarcal de Joventut de la 
comarca de la Garrotxa. 

 
 

HISENDA 
 

5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a  

entitats i associacions. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar un avançament de tresoreria. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases de reducció de la taxa de residus domiciliaris 

(aspectes socials), exercici 2012. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases de reducció de la taxa de residus domiciliaris 

(zones rústiques), exercici 2012. 
11.- INGRESSOS.- Proposant resoldre reclamacions i recursos de la taxa de telefonia mòbil. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’Annex I del padró d’IVTM (exercici 2012). 
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Treballs d’obres de nova taquilla al Teatre Principal d’Olot (vestíbul La Carbonera).  
b) Obra civil substitució tram de 26 m. xarxa aigua potable carrer dels Sastres i relligat amb 

carrers adjacents. 
c) Adjudicació serveis d’assessorament de la Corporació en matèria de comunicació. 
d) Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques aplicables 

al contracte de concessió de llicència d’ús privatiu per a l’ocupació marginal d’espai amb 
màquines de venda automàtica de begudes fredes, calentes, i productes sòlids 
d’alimentació en diverses dependències municipals, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat.  

e) Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que han de 
regir la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat dels serveis de 
producció i difusió de material audiovisual de l’Ajuntament d’Olot.  

f) Treballs d’instal·lació canvi d’enllumenat edifici Ajuntament. 
g) Deixar sense efecte un acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 2011, 

referent a diverses actuacions d’inversió.  



                     

 

14.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
15.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Proposant resoldre diversos expedients. 

 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

16.- EXECUCIÓ SENTÈNCIA.- Proposant donar compte de la resolució de la Comissió 
d'Urbanisme de 2/2/2012. 

17.- RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 59/05.- Proposant donar compte de 
la sentència dictada en data 09/11/2007.  

18.- RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 549/04.- Proposant donar compte 
de la sentència dictada en data 11/01/2008. 

19.- INTERPRETACIÓ POUM.- Proposant aprovar la interpretació de l’article 177.3. 
20.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Modificació de projecte de construcció d’habitatge (de 8 a 12) locals (de 6 a 2) i 13 places 
d’aparcament al carrer Pintor Galwey, 2.  

b) Renovació construcció edifici plurifamiliar tres habitatges i un local (2a fase) al carrer 
Bonaire,14 cantonada carrer Parra, 3 

c) Reforç estructural i condicionament d’edifici industrial al carrer Ramon Martí i Alsina, 2.  
d) Adequació de local per a bar restaurant a la plaça Catalunya, 19 baixos 1a.   
e) Construcció d’escala, col·locació de baranes i arrebossat de façana en edifici d’habitatge 

unifamiliar a la carretera de la Canya, 68.  
f) Legalització obres de reforma i ampliació per allotjament rural al Mas Can Blanc 

(Moixina).  
 
 

HABITATGE  
 

21.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
per a la cessió de dos habitatges per a polítiques socials.  

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 28 de febrer de 2012 
 

L’ALCALDE 
JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


