
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    2 DE FEBRER DE 2011      
 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) Campanya de participació ciutadana. 
b) Prorroga contracte de manteniment instal·lacions de climatització i calefacció edifici 

Ajuntament i Policia. 
c) Contractació obres de reg i drenatge a la Llar d’Infants del Morrot. 
d) Adjudicació obres del projecte de conservació paviments vies públiques. 
e) Aprovació plec i convocatòria licitació subministrament de lluminàries, mitjançant 

procediment negociat sense publicitat. 
f) Adjudicació dels treballs de retirada d’instal·lacions façanes finques carrer Alt del Tura 18 

bis – Verge del Portal, 13 i Alt del Tura, 20 – plaça Campdenmàs, 9 
5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidació de plusvàlues. 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar resolució de recurs de reposició a la taxa de telefonia 

mòbil. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’acceptació de subvencions.     

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

10.- PROMOCIÓ ECONÒMICA.- Proposant aprovar l’autorització de l’obertura d’establiments 
comercials situats a l’àrea d’influència del mercat setmanal el dia 1 de maig de 2011.  

 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

11.- REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA PA 01.02 SANT BERNAT .- Proposant aprovar 
definitivament. 

12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Legalització obres no incloses en projecte de rehabilitació i reconversió d’edifici de 13 

habitatges al carrer Sant Antoni Maria Claret, 4.  
b) Reforma interior en edifici industrial entre mitgeres a Ronda Les Mates, 32.   
c) Legalització d’obres de reforma d’habitatge unifamiliar en filera al carrer de l’Alcalde Pere 

Bretxa, 6.   
d)  Modificació de distribució de locals en planta baixa d’edifici plurifamiliar entre mitgeres 

(augment de locals de 3 a 5) a l’avinguda Girona 5-7.   
e) Adequació d’un local per a bar amb botiga al carrer Major, 29.   



                     

 

f) Legalització de la rehabilitació integral de la coberta del Mas Cal Llop.   
g)  Modificació de terminis per finalitzar la construcció d'edifici plurifamiliar de 10 habitatges, 1 

local comercial i 19 places d'aparcaments, carrer Mirador, 12.   
 

ÀREA DE COOPERACIÓ  
 

13.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les Bases específiques per a la concessió de 
subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i d’activitats de sensibilització. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,   31 de gener de 2011     
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 


