
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    20 DE SETEMBRE 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.- 

 
 

HISENDA 
 
 

3.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 
5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
7.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 

  8.- CONTRACTACIÓ.-  Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Rescissió de la contractació de serveis  per a la realització de fotografies aèries sobre 

Olot, signat el 4 de març de 2010. 
b) Contractació de serveis per a la realització de fotografies aèries sobre Olot. 
c) Contractació de serveis  per a l’elaboració del Quadre de Classificació Funcional i el 

Quadre de Disposició del Fons Ajuntament. 
d) Servei de manteniment de les calderes de calefacció dels edificis municipals. 
e) Treballs de neteja i filmació del clavegueram de diversos carrers. 

  9.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.  
 

SERVEIS GENERALS 
 

10.-PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat  del personal de  
      la Policia Municipal.  
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis  
       extraordinaris de divers personal. 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

12.- CONCESSIÓ.- Proposant modificar el contracte de concessió de llicència d’ús privatiu per a 
        l’ocupació marginal d’espai amb màquines de begudes fredes, calentes i productes sòlids  
        d’alimentació a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.  
 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT 
 

13.-  PLA D’AUTOPROTECCIÓ.-  Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció de l’envelat de les  
         Festes del Barri de Sant Miquel  

 



                     
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

 
14.-PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE CAMINS I  
      INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS AL SECTOR DE PUJOU FASE 2.- 

 Proposant aprovar l’actualització de preus numero 2 per adaptació al tipus d’IVA. 
15.-CONTROL D'ACCÉS AL CAMÍ DE LES FONTS, TRAM CEE JOAN XXIII.- Proposant  
      resoldre les al·legacions i aprovar definitivament. 
16.-CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut  
       Municipal de Promoció de la Ciutat relatiu a les actuacions de promoció econòmica al Barri  
       vell d’Olot, emmarcades en el Contracte de barri (2012 i 2013). 
17.-OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a)Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Rebaixinc cantonada carrer 
Masia. (OMA3-76/2012) 
b)Rehabilitació d’edifici plurifamiliar de tres habitatges i local comercial (primera 
fase segons pressupost de projecte) al carrer Sant Rafel, 7. (OMA3-74/2012) 
c)Rehabilitació d’una cabanya i reutilització per un allotjament rural en la modalitat 
de masoveria al Mas Casamitjana de Batet de la Serra (OMA3 79/12) 

 
 

MEDI AMBIENT 
 

18.-ASSABENTATS.- Assabentat obertura bar-restaurant al c/Major, 25.  
 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,   18 de setembre de 2012     
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS  

 
 

 
 
 
   

 


