
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    26 D’ABRIL 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. 

 

ALCALDIA  
 

4.- NOMENAMENT.- Proposant nomenar els membres de la Comissió de Nomenclàtor. 
 

CULTURA 
 

5.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per a l’elaboració del 
Quadre de Classificació Funcional i el Quadre de Disposició del Fons Ajuntament d’Olot. 

6.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la migració i 
ampliació de dades, a nivell d’unitat documental simple, de la Col·lecció d’imatges de Josep 
M. Dou Camps. 

7.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar l’Ajuda Biennal per arxius històrics d’Espanya, Portugal i 
Amèrica Llatina de la Fundació Mapfre, per a l’elaboració de la descripció dels fons i 
col·leccions d’imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa que es difonen via web. 

 

ENSENYAMENT 
 

8.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a la 
realització de programes de qualificació professional inicial organitzats en la modalitat de 
transició al treball, per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol 
de graduat/da en educació secundària obligatòria.  

 

HISENDA 
 

9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Revisió preu concessió del servei de transport públic urbà d’Olot. 
b) Treballs de manteniment a la façana de la residència geriàtrica Montsacopa. 
c) Adjudicació dels serveis de producció i difusió de material audiovisual de l’Ajuntament 

d’Olot. 
d) Aprovació del plec de clàusules economicoadministratives que regiran l’adjudicació de la 

concessió per a l’organització de correbous a la plaça de toros d’Olot. 
10.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 



                     

 

11.- COOPERACIÓ.- Proposant aprovar l’aportació al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 

12.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
13.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
14.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de les altes d’IAE corresponents al quart 

trimestre de 2011 
15.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa de taules i cadires de l’exercici 2012  
16.- INGRESSOS.- Proposant ratificar un Decret de sol·licitud de subvenció a la Diputació de 

Girona. 
17.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
18.- CADASTRE.- Proposant aprovar el padró de l’IBI (urbana) de l’exercici 2012. 
19.- CADASTRE.- Proposant aprovar el padró de l’IBI (rústica) de l’exercici 2012. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

20.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de local comercial al carrer Bisbe Lorenzana, 26 
b) Legalització d’obres d’adequació de local comercial al carrer Marià Vayreda, 8 
c) Obres d’ampliació i millora d’edifici d’ús d’escorxador industrial a l’avinguda Europa, 

8  
 

Olot,  24 d’abril de 2012 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


