
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    24 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. 

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME  
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de Les Preses per al finançament de les despeses relatives a les 
actuacions preparatòries per a la creació d’un ens comarcal de promoció econòmica a la 
Garrotxa. 

 

HISENDA 
 

5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar l’avançament de tresoreria de convenis. 
7.- INGRESSOS.- Proposant resoldre recursos contra la taxa de telefonia mòbil (exercici 2012) 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar un conveni fiscal amb l’empresa Gas Natural (exercici 

2012) 
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Construcció de guals per supressió de barreres arquitectòniques. 
b) Actuacions de millora a l’Estadi d’atletisme, accions 01, 02, 03 i 04. 
c) Donar de baixa la subscripció de la base de dades jurídica Westlaw. 
d) Donar d’alta la subscripció da la base de dades El Derecho. 

10.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

11.- PERSONAL.- Proposant l’aprovació de la convocatòria i de les bases per a la provisió en 
règim de personal laboral fix, pel sistema de concurs oposició, en torn lliure, de quatre places 
d'auxiliar administratiu/iva. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

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

13.- PROJECTE D’INTEGRACIÓ URBANA DE L’ESPAI D’ENDE RROC DE CAN 
TANÉ.- Proposant aprovar definitivament. 

14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 



                     

 

a) Legalització obres segona fase d’adequació de naus i modificació de projecte al carrer 
Vallespir, 24.  

 
MEDI AMBIENT 

 
15.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels decrets de noves obertures, canvis de 

nom, modificacions/ampliacions d’activitats existents i arxiu d’expedients d’adequacions 
d’activitats innòcues. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  22 de maig de 2012 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


