
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    17 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. 

 
 

BENESTAR SOCIAL I OPORTUNITATS  
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot, el 
Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i l'Associació Esplais de la Garrotxa per la realització 
del projecte “Espai jove Núria”. 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot, el 
Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i l'Associació Esplais de la Garrotxa pel grup d'esplai 
diari Garbuix.  

 

CULTURA 
 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant denegar sol·licituds de subvencions per l’organització 
d’activitats culturals. 

7.- MEMÒRIA HISTÒRICA.- Proposant aprovar inicialment la modificació de l’avantprojecte 
per a la senyalització dels espais de memòria històrica. 

 

FESTES 
 

8.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni amb l’Associació Engresca’t Olot relatiu per a les 
Festes del Tura. 

 

HISENDA 
 

9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 
11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a  

entitats i associacions. 
12.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de les companyies subministradores (1r 

trimestre 2012) 
14.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Revisió preu concessió per a la gestió i explotació del bar del Casal dels Volcans any 2012  
b) Revisió preu arrendament part de les instal·lacions de piscifactoria del Moli de les Fonts. 
c) Serveis de manteniment via pública. 
d) Treballs de reparació i millora de la senyalització vertical de la ciutat d’Olot. 



                     

 

e) Actualització aplicacions “Autocad”. 
f) Serveis de connexió internet – dades Ajuntament d’Olot. 
g) Redacció projecte de modificació puntual 29 del POUM. 
h) Servei realització proves psicotècniques personal Policia municipal.  
i) Donar compte de l’estat d’execució del Pla d’inversions del servei d’aigua. 
j) Adjudicació obres d’adequació parcial edifici del carrer Joan Pere Fontanella, 3. 
k) Proposant formar part de la compra agregada del Consell Comarcal per a l’adquisició de 

paper de fotocopiadora.  
15.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 

16.- CONVENI.- Aprovació conveni amb l’Associació Engresca’t Olot relatiu a la realització d’una 
campanya per a la seguretat viària. 

 
URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 

17.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT NARCÍS .- Proposant aprovar 
definitivament. 

18.- RECURS REPOSICIÓ.- Proposant resoldre el recurs presentat a l'aprovació definitiva del 
canvi de sistema del PA 13.02 carrer França. 

19.- PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA P.A. 
13.02 “CARRER FRANÇA ”.- Proposant aprovar  definitivament. 

20.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Reforma i reutilització del Mas La Coromina per a tres habitatges.  
b) Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a la carretera Vella de la Deu, 20.  
c) Reforma d’habitatge per a formació de garatge a l’avinguda Sant Joan, 10.  
d) Legalització d’obra d’enderroc d’edificació al carrer Sant Miquel, 4.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  15 de maig de 2012 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


