
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    15 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. 

 
 

CULTURA 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Saint Flour 
“Altes terres: cooperació cultural al voltant de la cornamusa i de la Cabreta”. 

 
 

HISENDA 
 

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

entitats i associacions. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant prendre acord relatiu al compliment del Real Decret 4/2012, de  

24 de febrer. 
9.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 

10.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar la derivació de responsabilitats per afecció de béns de 
deutes tributaris d’IBI. 

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Treballs de construcció nou embornal carrer Llosa i adequació itinerari per a invidents. 
b) Cànon explotació aparcament subterrani plaça Doctor Fàbregas. 
c) Acord relatiu al servei de neteja. 
d) Consultoria per a la personalització de Geomedia WebMap Enterprise. 
e) Servei de manteniment programari Genesys5. 
f) Adjudicació subministrament de lluminàries a diversos edificis municipals. 
g) Aprovació fase AD contracte prestació serveis de telecomunicacions Ajuntament d’Olot, 

lots 1-2-3.  
h) Rectificació acord Junta de Govern Local de data 23 de febrer, relatiu al manteniment de 

l’ascensor Escola Pla de Dalt. 
i) Aprovació actes preus contradictoris (1) obra actuacions de manteniment Cementiri 

Municipals. 
j) Aprovació preus contradictoris (1) obres del projecte refós d’ordenació d’encontorn del 

Mas les Mates.  
k) Aprovació acta preus contradictoris (3) obres de ventilació cambra generadors d’electricitat 

d’emergència, planta soterrani edifici Ajuntament. 
l) Aprovació plec de clàusules per adjudicar, mitjançant procediment negociat sense 

publicitat, obres d’adequació parcial edifici del carrer Joan Pere Fontanella, 3. 



                     

 

m) Resolució del recurs presentat al concurs d’idees de la Plaça Mercat.  
12.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

 
 

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. 

 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Reforç estructural de teulada d’edifici bifamiliar a l’avinguda Doctor Danés,15, 1r. 
b) Adequació de local per a ús de lloguer de bicicletes a l’avinguda Estació, 3.   
c) Construcció d’un traster i porxo exterior al Mas Cal Xerragàs.  
d) Instal·lació de dos ascensors en edifici plurifamiliar a l’avinguda Balears, 1.   
e) Modificació de projecte de construcció de nau industrial al carrer dels Garganta, 4A.  
f) Adequació de local per a garatge al carrer Estires, 28.  
g) Reformes interiors i modificació obertures de façana del Mas Can Pau (La Moixina).   
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot, 13 de març de 2012 

 
 

L’ALCALDE 
JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


