
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    7 DE JUNY 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. 

 

CULTURA 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot, el 
Consell Comarcal de la Garrotxa i el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i comarca per a la 
cessió d’ús d’un espai de l’Arxiu al Patronat. 

 

FESTES 
 

5.- BASES.- Proposant aprovar les bases reguladores de l’adjudicació de barraques i neteja de 
gots, per les Festes del Tura 2012. 

 

HISENDA 
 

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

entitats i associacions. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlua. 

10.- INGRESSOS.- Proposant l’acceptació de subvencions. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de la taxa de telefonia mòbil 1r trimestre 

2012. 
12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Ratificació decret aprovació activitats del dia 2 de juny relacionades amb la concessió 
d’utilització i explotació del quiosc del pont de les Móres. 

b) Autorització activitat del dia 9 de juny a la zona del quiosc del pont de les Móres. 
c) Serveis de manteniment via pública. 
d) Aprovació increment servei TPO.   
e) Treballs extres obres de manteniment a la façana de la residència geriàtrica Montsacopa. 
f) Obres del projecte d’esplanació de l’accés al pati CEIP Morrot. 
g) Obres del projecte de pavimentació i enllumenat de l’accés al pati del CEIP Morrot. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

13.- PROJECTE DE MILLORA DE SEGURETAT VIARIA ALS PA SSOS DE VIANANTS 
DE L'AVINGUDA GIRONA .- Proposant aprovar. 



                     

 

14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Instal·lació d’elevador en habitatge unifamiliar al carrer Ginebre, 3.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  5 de juny de 2012 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 
 
 
   

 


