
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    14  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 .- 

 

HISENDA 
 

3. PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
4. PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres i endossaments. 
5. PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
6. PRESSUPOST.- Proposant aprovar l’avançament de tresoreria de convenis. 
7. CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a. Pròrroga del contracte de subministrament elèctric de l’Ajuntament d’Olot. 
b. Aprovació despeses connexions elèctriques als quadres elèctrics per a Festes i 

actes diversos any 2012. 
c. Serveis de defensa jurídica causa 233/2010 

8. COMPRES.-  Proposant aprovar diverses adquisicions  
 

SERVEIS GENERALS 
 

9. PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 
extraordinaris de divers personal. 

10. PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat  del personal 
de la Policia Municipal.  

11. PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització d'estades empresa a diferents àrees de 
quatre alumnes de l'IES Garrotxa. 

12. PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització d'estades empresa a l'Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa de dos alumnes de l'IES Montsacopa.  

13. PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria i de les bases per a la provisió, en règim de 
personal laboral fix, pel sistema de concurs oposició, en torn lliure, d'una plaça 
d'administratiu/iva. 

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 

14. TAXIS.- Proposant aprovar els torns de servei: nocturns, cap de setmana i festius (juliol 2012 
a juliol 2013).  

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

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



                     

 

a. Construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Ignasi Rubió, 39.   
b. Modificació de projecte de construcció d’edifici plurifamiliar de 12 habitatges, 2 

locals i aparcament de 14 places al carrer Pintor Galwey, 2.  
c. Obres d’ampliació per un mòdul de serveis al restaurant Hostal dels Ossos a la 

carretera de Santa Pau km 2.8.  
 

MEDI AMBIENT 
 

16. ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels decrets de noves obertures i canvis de nom 
d’expedients d’adequacions d’activitats innòcues. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  12 de juny de 2012 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS  

 
 

 
 
 
   

 


