
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    3 DE MAIG 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 certificacions d’obres i endossaments. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a  

entitats i associacions. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar un avançament de tresoreria. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 

10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Adjudicació concessió llicència d’ús privatiu per a l’ocupació marginal d’espais amb 

màquines de venda automàtica de begudes fredes, calentes i productes sòlids 
d’alimentació en diverses dependències municipals. 

b) Adjudicació obres de conservació de paviments de calçada de les vies públiques 2012  
c) Adjudicació obres d’adequació parcial edifici del carrer Joan Pere Fontanella, 3. 
d) Pròrroga quiosc de llamins del Passeig de Blay. 
e) Treballs de manteniment via pública. 
f) Obres d’integració urbana de l’espai lliure obtingut per l’enderroc de l’edifici fora 

d’ordenació del carrer Rocamora, 12. 
g) Adjudicació serveis d’inscripció Estiu Riu 2012 
h) Treballs de construcció per actuacions de millora a l’Estadi d’atletisme acció 06, tanca i 

baranes àrea BTT bicicarril. 
11.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

 

SERVEIS GENERALS 
 

12.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques d’un alumne a la Brigada 
municipal. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 
 

13.- ACTUACIONS DE MILLORA A L’ESTADI D’ATLETISME ACCIÓ 06, TANCA I 
BARANES AREA BTT BICICARRIL.- Proposant aprovar. 

14.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció d’escala al pati interior edifici a l’avinguda Girona número 2.   



                     
 

b) Modificació de projecte de consolidació parcial d’habitatge a la carretera de la Canya, 70 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 30 d’abril de 2012 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


