
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    19 DE JULIOL 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. 

 

ESPORTS 
 

4.- SUBVENCIÓ .- Proposant sol·licitar una subvenció al Consell Comarcal de la Garrotxa per a 
la realització de diverses activitats relacionades amb l’esport.  

 

CULTURA  
 

5.- MEMÒRIA HISTÒRICA.- Proposant aprovar definitivament la modificació de l’avantprojecte 
per a la senyalització dels espais de memòria històrica d’Olot.  

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  
 

6.- PLAÇA MERCAT .- Proposant aprovar la renúncia de dos llocs de venda de la Plaça 
Mercat.  

 

HISENDA 
 

7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres  i endossaments. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar avançament conveni. 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats.  
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 
12.- INGRESSOS.- Proposant sol·licitar subvenció programa “Xarxa 21” al Consell Comarcal de 

la Garrotxa. 
13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar diversos convenis amb empreses patrocinadores de les 

Fetes del Tura 2012. 
14.- INGRESSOS.- Proposant resoldre recurs taxa telefonia mòbil 1r trimestre 2012. 
15.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Adjudicar la concessió per a l’organització de correbous a la plaça de toros d’Olot. 
b) Adjudicar el contracte de subministrament mitjançant la modalitat d’arrendament amb 

opció de compra de dos vehicles per a la Policia Municipal. 
c) Aprovació de les actes i contractació dels preus contradictoris núms. 1, 2, 3, 4, 5 obres 

d’adequació espai per instal·lacions tècniques accions 04, 05 Museu Comarcal. 
d) Servei de divulgació, producció i difusió material radiofònic de l’Ajuntament d’Olot.  
e) Revisió preu arrendament local del carrer del Carme, núm. 8. 



                     

 

f) Revisió preu  servei de neteja dels edificis municipals. 
g) Migració del sistema SDE al sistema BPM. 
h) Connexió del sistema BPM amb el gestor documental i serveis. 
i) Instal·lació antena pre-wimax per connectar el Casal dels Volcans amb la xarxa informàtica 

de l’Ajuntament.  
j) Ampliació de redundància en els unitats d’emmagatzematge de dades.  
k) Donar compte estat d’execució pla d’inversions de la xarxa d’aigua 2009-2028 i aprovar el 

programa d’obres amb càrrec a la tarifa del servei d’aigua. 
16.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

 

SERVEIS GENERALS 
 

17.- PERSONAL.-  Proposant aprovar la convocatòria i les bases per a la provisió, en règim de 
personal laboral fix, pel sistema de concurs oposició, en torn lliure, d’una plaça d’auxiliar  
administratiu/iva.  

18.- PERSONAL.-  Proposant aprovar la convocatòria i les bases per a la provisió, en regim de 
personal laboral fix, pel sistema de concurs oposició, en torn lliure, d’una plaça d’oficial  1a 
maquinista. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 
19.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a l’avinguda Castella La Manxa, 6.  
b)  Adequació de local per a consulta de fisioteràpia al carrer Marià Vayreda, 2 pis 1r, porta 

3a.  
c)  Modificació de projecte de construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 12 

habitatges, 4 locals, 3 trasters i aparcament de 49 cotxes i 6 motos al carrer Bolós, 20.  
d)  Concedir l’exempció de col·locar plaques de captació solar per ACS al Mas La Canova 

d'en Grau.  
e)  Reforma d’habitatge unifamiliar en filera al Passatge Caliu, 5.  
f)  Adequació de nau industrial al carrer Mestre Toldrà, 36.  

 

MEDI AMBIENT  
 

20.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels decrets de noves obertures d’activitats 
innòcues, modificacions de llicències, canvis de nom, abocaments d’aigües residuals i baixes 
activitats.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 17 de juliol de 2012    
 

L’ALCALDE ACCIDENTAL 
JOSEP BERGA i VAYREDA 

 
 
 
 
 
 


