
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    13 DE DESEMBRE 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. 
 

BENESTAR SOCIAL I OPORTUNITATS  
 

4.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’organització d’activitats als barris, any 2013. 

5.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’organització d’activitats acció social, any 2013. 

 
CULTURA 

 
6.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats culturals per a l’any 2013. 

 
JOVENTUT 

 
7.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2013. 

 
ESPORTS I LLEURE 

 
8.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’activitat esportiva per a la temporada 2012/2013.  

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  

 
9.- PLAÇA MERCAT .- Proposant aprovar la baixa de diverses parades de la Plaça Mercat. 

 
HISENDA 

 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances.  
12.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 
13.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar un avançament de Tresoreria (convens amb entitats). 
14.- INGRESSOS.- Proposant donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del 3r 

trimestre d’aigua i clavegueram, exercici 2012. 



                     

 

15.- INGRESSOS.- Proposant aprovar altes IAE 1r, 2n i 3r trimestre. 
16.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions de les despeses sumptuàries de l’exercici 

2012. 
17.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

1. Adjudicació contracte de senyalització dels espais de memòria històrica d’Olot. 
2. Sistema regulació calderes Hospici i Bisaroques. 
3. Liquidació obres projecte urbanització carrer Córdoba 
4. Acord relatiu supressió plaça aparcament horari de superfície. 
5. Acord de suspensió del procés de licitació de l’obra “Condicionament i millora dels camins i 

infraestructures del sector de Pujou, 2a fase”, actuació 2012/544 del PUOSC. 
18.- COMPRES.- Proposant l’aprovació de diverses adquisicions.  
 

SERVEIS GENERALS 
 

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

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

21.- PERSONAL.- Proposant aprovar el Pla de vacances de Nadal 2012. 
 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 

22.- CONVENI.- Proposant aprovar un  conveni amb J. Corbatón Llagostera relatiu a la realització 
d’una campanya per a la seguretat viària. 

 
SEGURETAT 

 
23.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant homologar el Pla d’autoprotecció de La Caritat. 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

24.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
1. Modificació de projecte de construcció d’edifici plurifamiliar de 6 habitatges, 2 locals i 

aparcaments a l’avinguda Sant Joan, 27   
25.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de l’aprovació per decret de la memòria valorada 

d’obres de reposició  puntual del ràfec del CEIP Malagrida. 
 

MEDI AMBIENT 
 

26.- SALUT PÚBLICA .- Proposant aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre Dipsalut i 
Ajuntament d’Olot per executar programes de salut pública durant l’any 2012.  

27.- CONVALIDACIONS .- Proposant convalidar dos decrets de sol·licitud de subvencions. 
28.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 22 de 

novembre i 3 de desembre per obrir noves activitats, modificacions no substancials, canvis de 
nom, baixes, llicències gossos potencialment perillosos, expedients sancionadors.  

 
ASSUMPTES URGENTS 

 

Olot,  11 de desembre de 2012 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


