
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    29 DE SETEMBRE DE 2010      
 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. 

 
 

ÀREA D’HISENDA I ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE PR OCESSOS 
 

4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Treballs complementaris obres d’urbanització de la plaça Campdenmàs. 
b) Aprovació acta de preus contradictoris obra “Ampliació i millora del camp de futbol Sant 

Roc” inclosa en el FEOSL. 
c) Aprovació increment cost execució obra “Ampliació i millora del camp de futbol Sant Roc” 

inclosa en el FEOSL. 
d) Aprovació acta de preus contradictoris obra “Projecte d’adequació planta baixa de l’edifici 

El Cassés com a espai cultural” inclosa en el FEOSL. 
e) Aprovació increment cost execució obra “Projecte d’adequació planta baixa de l’edifici El 

Cassés com a espai cultural” inclosa en el FEOSL. 
f) Servei de manteniment calderes calefacció edificis municipals. 
g) Aprovació plec de clàusules per adjudicar per procediment negociat sense publicitat obres 

projecte d’urbanització carrers: Olímpia i Blume, entre P.P.Guardiola i carrer Baron de 
Coubertin, i convocatòria de licitació. 

h) Venda de vehicles del dipòsit municipal.  
5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el aprovar el padró de la taxa d’escombraries 

empresarials, exercici 2010. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles, 

exercici 2010. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el aprovar el padró de la taxa del cementiri, exercici 2010. 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

11.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Obres per finalitzar la construcció d’edifici plurifamiliar de 56 habitatges, 5 locals i 61 

places d’aparcament al carrer Rei Martí l’Humà, 1.  
b) Legalització segona fase per la construcció d’edifici entre mitgeres de 2 habitatges al 

carrer Pere Gussinyé, 6.  
c) Adequació i reforma parcial de local comercial al carrer Om, 8 baixos.  

 
 



                     

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

12.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL DIRECTOR DE L’ÀR EA 
D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA .- de consideracions sobre el document inicial 
del projecte de gasoducte de transport secundari Vilablareix - Vall de Bas - Olot. 

13.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL DIRECTOR DE L’ÀR EA 
D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA .- de consideracions a tenir en compte en la 
informació pública de l’estudi informatiu EI1-GI-10, nou traçat de la carretera N-260 entre Olot 
i l’enllaç amb la carretera C-38. 

 
 

ÀREA DE CULTURA  
 

14.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció amb destí al Museu del Paisatge. 
15.- MUSEU DELS VOLCANS .- Proposant acceptar donacions amb destí al Museu dels 

Volcans. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

  Olot, 27 de setembre de 2010 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
  

 


