
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    5 DE JULIOL 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.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats.  
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
7.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació del 1r trimestre de 2012 de subministrament 

d’aigua (SOREA SA). 
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Treballs de reparació semàfor avinguda Sant Jordi – Volcà Croscat. 
b) Treballs de reparació semàfor avinguda Sant Jordi – carrer Sant Cristòfol. 
c) Treballs trasllat mòduls vestidors prefabricats de l’Estadi d’atletisme. 
d) Treballs de neteja “Casal d’Estiu” a realitzar a la Llar d’infants Les Fonts. 
e) Servei de menjador “Casal d’Estiu” de les llars d’infants. 
f) Treballs d’anàlisi de la mobilitat urbana. 
g) Servei de manteniment i reparació SAI Arxiu Comarcal. 
h) Adjudicació concessió per a l’organització de correbous a la plaça de toros. 

 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  

10.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció del Festival de 
Música d’Olot. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 
11.- RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 109/12.- Proposant donar compte del 

Decret de comparèixer i personar-se com a part interessada en el recurs contenciós.  
12.- RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 124/12.- Proposant donar compte del 

Decret de comparèixer i personar-se com a part interessada en el recurs contenciós.  
13.- RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 232/2012 (Consorci la 

Guardiola ).- Proposant donar compte del Decret de comparèixer i personar-se com a part 
demandada davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Girona. 

 

MEDI AMBIENT 
 
14.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels decrets de noves obertures i canvis de 

nom d’expedients d’adequacions d’activitats innòcues. 



                     

 

15.- ACTIVITAT.- Proposant donar compte de l’obertura d’una activitat de restaurant-bar a 
l’avinguda Reis Catòlics, 3 

16.- ACTIVITAT.- Proposant donar compte de l’obertura d’un taller d’impressió digital i disseny 
gràfic al carrer Compositor Juli Garreta, 7 

17.- ACTIVITAT.- Proposant donar compte de l’obertura d’un taller de reparació de vidres de 
vehicles de motor a l’avinguda Reis Catòlics, 25 

18.- ACTIVITAT.- Proposant donar compte de l’obertura d’un taller de mecanització de peces 
metàl·liques a la Ronda les Mates, 30 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  3 de juliol de 2012 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


