
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    10 DE MAIG 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.- CONVENIS.- Proposant aprovar convenis de col·laboració per a l’organització del 1r 
Congrés Internacional sobre gestió i divulgació de paisatges volcànics protegits, Volcandpark, 
2012. 

 

BENESTAR SOCIAL I OPORTUNITATS  
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb la Diputació de Girona i la Fundació Futbol 
Club Barcelona per a la implementació del projecte Futbolnet a la ciutat d’Olot, durant l’any 
2012. 

 

CULTURA 
 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant denegar sol·licituds de subvencions per l’organització 
d’activitats culturals. 

7.- CONVENI.- Aprovar l’addenda al conveni per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.  
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  
 

8.- COMERÇ.- Proposant  sol·licitar a la Direcció General de Comerç l’obertura dels 
establiments comercials d’Olot el dia 16 de juny de 2012, fins a les 24h. 

9.- PLAÇA MERCAT .- Proposant aprovar la baixa d’un lloc de venda de la Plaça Mercat.  
 

HISENDA 
 

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

entitats i associacions. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el model financer de subministrament d’aigua exercici 

2011  
13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar recursos de la taxa de telefonia mòbil 
14.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Adjudicació concessió llicència d’ús privatiu per a l’ocupació marginal d’espais amb 
màquines de venda automàtica de begudes fredes, calentes i productes sòlids 
d’alimentació en diverses dependències municipals.  



                     

 

b) Adjudicació obres d’urbanització del carrer Còrdova. 
c) Aprovació plec de clàusules per al subministrament mitjançant modalitat d’arrendament 

amb opció de compra, de dos vehicles per a la Policia municipal.  
d) Prestació de serveis diversos al pàrquing de l’Estació d’Autobusos.  
e) Treballs de millora exutoris coberta façana Teatre Principal.  
f) Treballs d’acabat del paviment de les dependències de servei de l’Estadi d’atletisme. 
g) Exercir l’opció de compra de vehicle amb grua de la Policia municipal.  
h) Treballs reparació pilones carrer Sant Ferriol. 
i) Modificar la composició dels membres de la mesa del concurs per a la concessió d’ús de 

l’antiga depuradora d’aigües residuals d’Olot.  
15.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
16.- FIANÇA.- Proposant aprovar el retorn de la fiança ingressada per Mercado Olot. 
17.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Proposant resoldre diversos expedients. 

 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ  
 

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

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

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

20.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una a l'Agència de Residus de Catalunya per al 
Projecte d'esplanació de l'accés al pati del CEIP Morrot. 

21.- PROJECTE D’ESPLANACIÓ DE L’ACCÉS AL PATI DEL C EIP DEL MORROT.- 
Proposant aprovar. 

22.- PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I ENLLUMENAT DE L’ACC ÉS AL PATI DEL 
CEIP DEL MORROT.- Proposant aprovar. 

23.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Formació d’obertura en paret de càrrega en edifici plurifamiliar al carrer Rovelló 14, primer 

pis.  
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  8 de maig de 2012 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 
 

 
 
 
   

 


