
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    3 DE NOVEMBRE 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. 

 
 

COORDINACIÓ VEÏNAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 

4.- COOPERACIÓ.- Proposant efectuar una aportació amb destí al projecte “2409. Emergència 
a Centreamèrica per les intenses pluges ocasionades per la tempesta tropical número 12”  

 
 

HISENDA 
 

5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació d’obra del projecte del carrer Olímpia i 

adjacents. 
8.- RECURSOS EXTERNS.- Proposant acceptar subvencions. 
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Acord relatiu a l’arrendament de la finca zona Mas Bernat. 
b) Reparació semàfor cruïlla avinguda Girona – carrer Escultor Llimona. 
c) Treballs de reparació dels flonjalls del paviment asfàltic davant del camp de fútbol de la UE 

Olot. 
d) Servei de consultoria i assessorament per a l’elaboració del Pla de Govern municipal 

d’Olot. 
e) Revisió clàusules modificació de contracte de concessió d’obra pública per construcció i 

explotació de l’aparcament soterrat al Firalet. 
f) Autoritzacions d’obres i balanç actualitzat del Pla d’Inversions d’Aigua. 
g) Serveis per a la captura de les imatges en brut del rodatge de l’evolució de les obres dels 

equipaments municipals. 
h) Serveis d’assessorament i coordinació i instal·lació sala prototipus “El paisatge com a 

descoberta” del Museu del Paisatge. 
i) Treballs de neteja d’embornals sector est Barri Sant Miquel. 

10.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Proposant resoldre indemnitzacions pòlissa de 
responsabilitat civil.  

 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ  
 

11.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a la 
renovació dels ordinadors de l’aula del Telecentre Núria. 



                     

 

 
 

SERVEIS URBANS I MOBILITAT  
 

12.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció de “Le Concert de 
Feu”. 

  
 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

13.- PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA P.A. 
13.02 “CARRER FRANÇA ”.- Proposant aprovar inicialment. 

14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció de mur de contenció a l’avinguda Morrot, 6.   
b) Legalització arranjaments de patologies en edifici plurifamiliar al carrer Alt del Tura, 16 

(Plaça Campdenmàs).   
 

 
MEDI AMBIENT 

 
15.- COMUNICACIÓ.- Proposant donar compte de la comunicació de l’obertura de les següents 

activitats: 
a) Base de grues d’assistència en carretera a l’avinguda Europa, 37. 
b) Taller de venda, manteniment i reparació de vehicles a la carretera Sant Joan de les 

Abadesses, 100. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  31 d’octubre de 2011      
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 

 
 
   

 


