
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    8 DE NOVEMBRE 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. 

 

ENSENYAMENT 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Olot per a la realització d’activitats 
complementàries especifiques de l’avaluació secundària obligatòria, adreçades a l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en 
unitats d’escolarització compartida (UEC). 

 

HISENDA 
 

5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
8.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 

10.- CONTRACTACIÓ.-  Proposant aprovar les següents contractacions: 
1. Treballs de millora de l’evacuació d’aigua de pluja del carrer Vic cantonada carrer Madrid. 
2. Estat d’execució i proposta de programa d’obres amb càrrec a la tarifa del servei d’aigua.  
3. Ampliació termini d’execució de les obres del projecte d’urbanització dels carrers C i E 

d’accés al nou Hospital d’Olot.  
4. Adjudicació de les obres del projecte d’integració urbana de l’espai d’enderroc de Can 

Tané 
5. Aprovar canvi d’actuació núm. 545 del PUOSC 2012  

11.- COMPRES.- Proposant l’aprovació de diverses adquisicions.  
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
1. Instal·lació d’elevador en edifici de dos habitatges al carrer Puig de Bassegoda, 14  
2. Ampliació d’edifici industrial al carrer Vallespir, 17  
3. Reforç estructural parcial de la coberta edifici Can Vallgornera al carrer Clivillers, 13 

 

 
 
 



                     

 

MEDI AMBIENT 
 

13.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels decrets d'obertura d'activitats innòcues, 
canvis no substancials, canvis de nom i baixes dictats entre el 19 i el 29 d'octubre de 2012 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  6 de novembre de 2012 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 
 
 
   

 


