
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    6 D’OCTUBRE 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.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Aprovar el plec de condicions jurídiques, econòmiques, administratives i tècniques que 
regiran l’adjudicació dels serveis de desratització i control de la població de coloms en el 
terme municipal d’Olot, i convocatòria licitació. 

b) Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà l’adjudicació del 
contracte de concessió de llicència d’ús privatiu per a l’ocupació marginal de venda 
automàtica de begudes i productes sòlids d’alimentació en diverses dependències 
municipals i convocatòria de licitació.  

c) Adjudicar les obres d’arranjament de flonjalls al carrer Miquel de Cervantes. 
d) Aprovar la fase d’autorització i disposició de despeses previstes de gas natural a diversos 

edificis municipals. 
e) Adjudicar la redacció d’estudi de viabilitat d’un projecte de nou edifici destinat a mercat 

municipal en substitució de l’actual Plaça Mercat d’Olot. 
7.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 

a) Subministrament de gasoil C amb destí a l’escola de Sant Roc.  
 
 

SERVEIS GENERALS 
 

8.- PERSONAL.- Proposant aprovar la realització de pràctiques de dos alumnes en aquest 
Ajuntament. 

 
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

9.- PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER CÓRDOVA .- Proposant aprovar 
inicialment. 

10.- NARCÍS PAULÍS .- Proposant aprovar definitivament el projecte d'urbanització d'un tram del 
carrer. 

11.- EXPROPIACIÓ.- Proposant desestimar la valoració efectuada per la finca núm. número 
8292 situada al C/ Gòdua. 

 



                     

 

 
12.- EXPROPIACIÓ.- Proposant desestimar la valoració efectuada per la finca núm. número 

7243 situada al C/ Gòdua. 
13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Consolidació parcial i millores interiors a l’habitatge unifamiliar existent a la carretera de la 
Canya, 70.  

 
 

MEDI AMBIENT 
 

14.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de les següents comunicacions: 
b) Assabentat comunicació recreativa obertura bar al carrer Pic del Bac 5, 17-18 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 4 d’octubre de 2011 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
 
   

 


