
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:     26 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. 

 

CULTURA 
 

4.- ARXIU MUNICIPAL D’OLOT .- Proposant aprovar l’eliminació de documentació de l’Arxiu 
Municipal d’Olot. 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb el  “Centro de estudios históricos del 
ferrocarril español” . 

 

HISENDA 
 

6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d’obres  i endossaments. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats.  

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el traspàs pressupostari de la gestió els centres d’esplai 
al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 

11.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Adjudicar el contracte de subministrament mitjançant la modalitat d’arrendament amb 
opció de compra de dos vehicles per a la Policia Municipal. 

b) Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives per al 
subministrament de material per equipar el gimnàs del parc atlètic del Tussols. 

c) Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives per a la 
concessió de l’explotació d’una barra de bar a la plaça Campdenmàs, durant les Festes 
del Tura 2012. 

d) Aprovació diverses despeses de Festes del Tura 2012. 
e) Obres de millora de l’evacuació d’aigua de pluja entre els carrers Mir Mas de Xexàs i Martí 

Casadevall. 
f) Obres de reparació d’humitats al sostre d’entrada del garatge del carrer St. Francesc 

d’Assís, 2 
g) Subministrament i instal·lació caldera calefacció Biblioteca Marià Vayreda. 
h) Actuacions diverses “Volcandpark”. 
i) Deixar sense efecte el conveni per ocupació en precari d’una finca del carrer Josep Ayats. 

13.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
 



                     

 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ  
 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’una paga extraordinària per jornades de nit 
al personal de la Policia municipal. 

 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Instal·lació d’ascensor en edifici d’habitatge en filera al carrer Rocabruna, 17.   
b) Modificació de projecte de construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 22 

habitatges, 2 locals i 22 places d’aparcament al carrer Madrid,  32.  
c) Rehabilitació i ampliació del Mas Mont-Rei de Batet de la Serra per un habitatge.   
d) Construcció de garatge (1a fase de construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres) al 

carrer Til·ler, 26.  
e) Ampliació d'edifici d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a l'Avinguda Morrot, 135.   
f) Ampliació de planta soterrani d'aparcament d'edificis plurifamiliars d'habitatge al carrer 

Rebaixinc, 26  
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  24 de juliol de 2012 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


