
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    27 D’OCTUBRE 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. 

 
 

SALUT 
 

4.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció per al “Programa de suport econòmic per 
a la realització d’activitats de promoció de la salut”. 

 
 

ESPORTS I LLEURE 
 
5.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a Dipsalut per a la prevenció i eradicació 

de la legionel·losi a les instal·lacions esportives del Pla de Dalt. 
 
 

HISENDA 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a  

entitats i associacions. 
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Aprovació plec de clàusules per adjudicar, mitjançant procediment obert, les obres del 
projecte d’urbanització dels carrers C i E d’accés al nou Hospital d’Olot. 

10.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 
 

SERVEIS GENERALS 
 

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar la realització de pràctiques d’un alumne a la Brigada 
municipal. 

 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

12.- ENCONTORNS DE L’EDIFICI JUDICIAL .- Proposant aprovar la recepció de les obres. 
13.- PLAÇA BALMES .- Proposant aprovar la recepció de les obres del pati interior d’illa i de les 

voreres dels carrers. 



                     

 

14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació interior de local per a clínica dental al Passeig de Barcelona, 2, pis B porta 21  
b) Llicència per a formació de conjunt immobiliari en règim de propietat horitzontal al carrer 

Rebaixinc, 1 
c) Modificació projecte de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Garbí, 43 
d) Substitució de coberta en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Bolós, 19 

 
 

MEDI AMBIENT 
 

15.- LLICÈNCIA.- Proposant concedir llicència ambiental per a venda al detall de carburants a 
l’avinguda Santa Coloma, 80 

16.- COMUNICACIÓ.- Proposant donar compte de la comunicació de l’obertura d’un gimnàs a la 
carretera de Santa Pau, 12-14 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  25 d’octubre de 2011  
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


