
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    29 DE SETEMBRE 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. 

 
 

HISENDA 
 

4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
5.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 
6.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa per gestió de residus d’activitats 

(exercici 2011). 
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles (exercici 2011). 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa del Cementiri municipal (exercici 

2011). 
9.- INGRESSOS.- Proposant donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del 

2n trimestre de 2011 d’aigua i clavegueram (SOREA SA). 
10.- CONTRACTACIÓ.-  Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Lloguer plataforma segway amb destí a la Policia municipal.  
b) Treballs de neteja clavegueram.  
c) Treballs de construcció reixa desorredora al carrer Ramon Berenguer. 
d) Treballs de reparació semàfors cruïlla Onze de Setembre – plaça Palau. 
e) Treballs de reparació pilones retràctils porta d’accés al carrer Sant Rafel.  

11.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.          
 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

12.- PA 17.04 HOSTAL DE LA CORDA .- Proposant aprovar definitivament el conveni. 
13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Reforma interior de local en planta baixa al carrer Pere Lloses, 9.  
b) Enderroc interior puntual i estintolament provisional per adequació cinematogràfica al 

Mas Mont-rei.   
c) Modificació distribució habitatge del pis segon de la planta tercera de edifici plurifamiliar 

al carrer Verge del Portal, 20.   
d) Modificació projecte de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a la carretera de la Deu, 

91.   
e) Reforç estructural de sostres de fusta a l’escola d’arts i oficis d’Olot al carrer Pare Antoni 

Soler 1-3.   
f) Construcció d’estació de servei a l’avinguda Santa Coloma, 80.   
g) Adequació interior de local per habitatge en edifici entre mitgeres al carrer Sant Pere 

Màrtir, 10 primer.   



                     

 

h) Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Francesc 
Monsalvatge, 5.   

 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

Olot,  27 de setembre de 2011 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


