
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:     30 D’AGOST 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. 

 

FESTES 
 

4.- FESTES DEL TURA.- Proposant prendre acord relatiu a barraques de Festes del Tura. 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  
 

5.- MERCAT SETMANAL .- Proposant aprovar altes, baixes, o modificacions, parades del 
mercat setmanal. 

HISENDA 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
8.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració amb l’empresa Endesa 

(Volcandpark). 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró de la taxa de gestió de residus domiciliaris 

(exercici 2012) 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions d’alta de la taxa de gestió de residus 

domiciliaris per altes d’IBI (exercici 2012) 
13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró de l’IAE exercici 2012  
14.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la taxa d’ocupació del sòl per companyies 

subministradores (2n trimestre 2012) 
15.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la modificació de preus públics motivada per la normativa 

de l’IVA.  
16.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar la derivació de responsabilitats a administradors per 

tributs d’activitat econòmica. 
17.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

1. Disseny i  programació de la web (agenda Olot). 
2. Consultoria per a la personalització de Geomedia WebMap Enterprise. 
3. Treballs de manteniment de la via pública. 
4. Aprovació de les actes i contractació dels preus contradictoris núms. 1, 2 i 3 de les obres 

d’adequació parcial edifici, dues sales a la planta 1r pis (ala sud-est) del carrer Joan Pere 
Fontanella, 3 

5. Autorització  pròrroga del termini d’execució de les obres d’adequació parcial edifici, dues 
sales a la planta 1r pis (ala sud-est) del carrer  Joan Pere Fontanella, núm. 3. 

6. Subministrament i treballs enjardinament patis interiors de la nova escola del Morrot.  



                     

 

7. Aprovació de la contractació i  plec de clàusules per adjudicar, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, la senyalització dels espais de memòria històrica d’Olot. 

8. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot  
relatiu a  les targes d’aparcament. 

9. Adjudicació del contracte de subministrament de divers material per equipar el gimnàs del 
parc atlètic Tossols.    

      10. Servei de manteniment calderes edificis municipals.  
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ  
 

18.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya per a la utilització dels serveis de seu i tauler 
electrònics. 

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 

19.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant aprovar els següents Plans d’autoprotecció: 
1. Concurs de colles sardanistes 
2. Festes del Tura 2012 
3. Volcanet Festes del Tura 2012  
4. Correbou Festes del Tura 2012  
5. Correfoc Festes del Tura 2012 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

20.- REPARCEL·LACIÓ CARRER FRANÇA .- Proposant resoldre recurs de reposició. 
21.- OBRES  PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

1. Rehabilitació i ampliació de La Canova Petita de Batet de la Serra  
2. Reforma parcial 1 habitatge en planta primera al carrer Estires, 22   
3. Adequació de local per a acadèmia d’idiomes al carrer Sant Pere Màrtir 42, bxs. 1a  
4. Reforma d’habitatge unifamiliar aparellat a l’avinguda Aragó, 6.   

 

HABITATGE  
 

22.- CONVENI.- Proposar aprovar conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d'Olot relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge 
(2012) 

 

MEDI AMBIENT 
 

23.- ACTIVITAT.- Proposant donar compte de l’obertura d’una activitat de bar restaurant al carrer 
Nou de Sant Antoni, 5, baixos. 

24.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels decrets de noves obertures d’activitats 
innòcues, modificacions de llicències i baixes d’activitats.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  28 d’agost de 2012 
 

LA SECRETÀRIA  
ALÍCIA VILA TORRENTS 


