
                     

 

 
 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    27 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 .- 
  3.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials. 
 

ENSENYAMENT 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració entre la Fundació Príncep de 
Girona, l’Ajuntament d’Olot i l’Associació d’alumnes de l’Institut la Garrotxa, per fomentar 
l’interès dels joves en la investigació científica i tecnològica. 

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  
 

5.- MERCAT SETMANAL .- Proposant aprovar una correcció d’error en un acord adoptat en la 
Junta de Govern Local de 6 de setembre relatius a una parada del mercat setmanal. 

 

HISENDA 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
9.- INGRESSOS.- Proposant l’aprovació del Padró de la taxa  de manteniment del Cementiri 

2012 
10.- INGRESSOS.-  Proposant l’aprovació del padró de la taxa d’escombraries empresarials 

exercici 2012 
11.- INGRESSOS.- Proposant l’aprovació del padró de la taxa d’entrada de vehicles 2012. 
12.- INGRESSOS.- Proposant l’aprovació de liquidacions d’alta de la taxa d’entrada de vehicles 

derivades de l’IBI.  
13.- INGRESSOS.- Convalidació decret d’aprovació liquidació servei d’aigua 2on trimestre 2012. 
14.- CONTRACTACIÓ.-  Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Treballs de condicionament obres d’ampliació del camp de rugbi 
b) Proposant aprovar el plec de clàusules economicoadministratives particulars i obertura de 

licitació per adjudicar, mitjançant procediment obert i ordinari, el contracte de gestoria de 
l’Ajuntament d’Olot.  

c) Proposant aprovar el plec de clàusules economicoadministratives particulars i obertura  de 
licitació per adjudicar, mitjançant procediment obert i ordinari, les obres de     
condicionament i millora de camins i infraestructures de serveis al Sector Pujou,      
incloses en el PUOSC 2008-2012. 

15.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.  
 



                     

 

 
SERVEIS GENERALS 

 
16.- PERSONAL.-  Proposant aprovar  la realització de pràctiques a AIT d’un alumne de l’escola   

Cor de Maria. 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ  
 

17.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el        
Patronat de Disminuïts Psíquics Joan Sellas Cardelús per a la millora de la seguretat dels        
usuaris del centre situat al camí Les Fonts.  

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

18.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:       
a) Reforç estructural i adequació planta primera per un habitatge al Mas Can Baltasar - El 

Triai.   
b)  Ampliació de portal de garatge al carrer Figueres, 19.   

 

MEDI AMBIENT 
 

19.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels decrets d’obertura d’activitats innòcues, 
canvis de nom i autoritzacions de salut pública entre els dies 3 d’agost i 17 de setembre de   
2012. 

20.- CONVENI.-  Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot entre el  
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).  

 

Olot,  25 de setembre de 2012     
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


