
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    28 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. 

 
HISENDA 

 
4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
5.- INGRESSOS.- Proposant donar compte del Decret d’aprovació de liquidacions de la taxa 

d’animals domèstics. 
6.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
7.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar derivacions de responsabilitat per deutes d’activitats 

econòmiques.  
8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Declarar desert mitjançant procediment obert, el contracte d’arrendament de la parcel·la 
del resultat núm. 1 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial La Guardiola. 

b) Sol·licitar la resolució de la cessió temporal de la parcel·la de resultat núm. 1 del projecte 
de reparcel·lació del Pla Parcial La Guardiola, de mutu acord. 

c) Treballs de pintura Sala Oberta Museu Comarcal. 
d) Aprovació diverses despeses Estiu Riu 2012. 
e) Aprovació activitats a realitzar al quiosc del Pont de les Móres durant el mes de juliol de 

2012. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

9.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització d'estades d'empresa a diverses àrees a dos 
alumnes de l'IES Bosc de la Coma.  

10.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l'Àrea d'Urbanisme d'una 
alumna de la Universitat de Girona. 

11.- PERSONAL.- Donar compte del decret de reingrés al servei actiu d’una funcionària de   
carrera. 

 
URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA 

 
12.- REPARCEL·LACIÓ CARRER FRANÇA.- Proposant resoldre escrit d'al·legacions 

presentat en l'expedient. 
13.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a)  Instal·lació d’aparell elevador en habitatge al carrer Les Planes, 3.  
b)  Reforma planta segona al Mas Bellvespre per un habitatge al Mas Bellvespre.  

 



                     
 

 
MEDI AMBIENT 

 
14.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels decrets de noves obertures, modificacions 

d’activitats existents, canvis de nom, baixes d’activitats i abocaments d’aigües residuals.   
15.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de l’obertura d’una activitat recreativa i de 

restauració sense terrassa (restaurant amb elaboració i venda de plats cuinats) a la carretera 
de la Deu, 12, baixos. 

16.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de l’obertura d’una activitat recreativa de 
restauració (bar - restaurant) sense terrassa interior al carrer Verge del Portal, 1. 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot,  26 de juny de 2012 

 
L’ALCALDE 

JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 
 
 

 
 
 
   

 


