
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    19 DE GENER 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. 

 

HISENDA 
 

4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
5.- PRESSUPOST.-  Proposant aprovar el retorn de fiances. 
6.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de la taxa de manteniment del 

Cementiri, exercici 2011. 
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de la taxa d’entrada de vehicles, 

exercici 2011. 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de la taxa d’entrades de vehicles no 

delimitades.  
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Revisió dels preus dels lloguers. 
b) Defensa i jurídica i representació en el recurs contenciós núm. 493/2011, adjudicació 

contracte recollida d’escombraries i neteja viària. 
10.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

11.- MEMÒRIA VALORADA “ADEQUACIÓ D’ESPAI PER A INST AL·LACIONS 
TÈCNIQUES - ACCIÓ 04 I 05. MUSEU COMARCAL – PLANTA PIS 3r (ALA OEST) 
EDIFICI “HOSPICI ”.- Proposant aprovar. 

12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de local per a bar restaurant a la plaça Major, 6.   
b) Legalització d’obres de reforma d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de dos habitatges al 

carrer Sant Cristòfor, 9.  
c) Reforma de planta baixa i renovació de coberta d’edifici al passeig d’en Blay, 50.  
d) Legalització d’obres de local en planta baixa a la carretera de la Canya, 1.  
e) Renovació obres d’adequació i millores habitatge unifamiliar a la carretera de Riudaura, 

191.  
f) Modificació de projecte de construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 31 habitatges 

i aparcaments “amb augment del nombre d’habitatges en una unitat en substitució d’un 
local” a l’avinguda Rei Jaume II, 2. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 17 de gener de 2012    
 

L’ALCALDE 
JOSEP M. COROMINAS I BARNADAS 


