
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    15 DE SETEMBRE DE 2011      
 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 el conveni amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per a la realització d’activitats complementàries específiques de 
l’educació secundària obligatòria, adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarització 
compartida. 

 
 

HISENDA 
 

5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa per inspecció de piscines (exercici 

2011). 
 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ  
 

9.- CONTRACTACIÓ.-  Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Treballs de millora de l’accés i pas dels vianants part central passeig de Barcelona. 
b) Obres arranjament del paviment de vorera dels carrers Bofill i Mates i Sant Pere màrtir. 
c) Rectificació acord junta de Govern Local 28 de juliol de 2011 relatiu a la venda de vehicles 

del dipòsit municipal.  
d) Acord relatiu a la inserció de propaganda laterals i part posterior autobusos municipals.  

10.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.          
 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

11.- LLAR D'INFANTS SANT PERE MÀRTIR .- Proposant aprovar la memòria valorada 
d'ampliació amb annex per a vestíbul i modificació de rebedor d'accés. 

12.- AJUSTAMENT DEL PUNT KILOMÈTRIC DEL CANVI DE TI TULAR DE LA 
CARRETERA N-260-Z.- Proposant aprovar. 



                     

 

13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de local per a oficina a la carretera de Riudaura, 10 pis B.  
b) Adequació interior d’edifici per habitatge unifamiliar al carrer Alzina, 33.  
c) Legalització obres ampliació cabana del Mas La Coromina.   
d) Legalització modificació obres de construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de tres 

habitatges i dos locals a l’avinguda Santa Coloma, 36.   
 
  

MEDI AMBIENT 
 

14.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de les següents comunicacions: 
a) Adequació deixalleria comarcal a la carretera les Feixes s/n.  
b) Adequació sala d’especejament a l’avinguda Antoni Gaudí núm. 25.  
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

Olot,  13 de setembre de 2011 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


