
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:        25 D’OCTUBRE DE 2006 
 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, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ 
 
  4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Adjudicació treballs de construcció de casetes per a hort. 
b) Treballs instal·lació elèctrica de la planta baixa de l’edifici de l’avinguda Sant Joan de les 

Abadesses, 22 –dependències de l’IME i del PTT–.   
c) Treballs de modificació de les instal·lacions aèries de Fecsa-Endesa als carrers Alt del 

Tura i Verge del Portal. 
d) Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local del dia 4 d’octubre, relatiu a la 

redacció avantprojecte edifici FES-UNED. 
e) Adjudicació d’autoritzacions per ocupació via pública amb instal·lacions desmuntables 

destinades a activitats de restauració. 
  5.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Indemnitzacions pòlissa responsabilitat civil. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant ratificar Decret d’aprovació de les altes del 1r i 2n trimestre de 

2006 corresponent a l’IAE. 
10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials pels serveis 

extraordinaris de divers personal. 
11.- PERSONAL.- Proposant  aprovar el pagament del concepte de nocturnitat a divers personal 

de la Policia Municipal. 
 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL 
 
12.- LA CREU-MAS BOSSER.- Proposant aprovar  conveni relatiu als contenciosos números 

90/2005 i 167/2006. 
13.- NUCLI ANTIC.- Proposant aprovar conveni d’expropiació forçosa per mutu acord relatiu a 

un dret de lloguer de l’immoble situat al carrer Llosa 18 tercer pis. 
14.- AVINGUDA SANT JOAN DE LES ABADESSES 22 BAIXOS.- Proposant aprovar el 

Projecte d’instal·lació elèctrica d’un local destinat a centre de formació.   
15.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Construcció d’habitatge unifamiliar entremitgeres al c/ Magall 3. 
b) Legalització obres de construcció d’un espai sota coberta al c/ Alzina 6. 



                     
 

c) Construcció de local auxiliar en habitatge unifamiliar al c/ Geranis 98. 
d) Construcció d’edifici plurifamiliar de  10 habitatges i aparcaments a l’Av. Sant Jordi 19. 
e) Construcció d’edifici plurifamiliar entremitgeres de 31 habitatges i aparcaments al c/  Dr. 

Masmitjà 14-18. 
f) Reforma interior de 2 habitatges al carrer Clivillers, 22. 

 
Donar compte al Parc: 
g) Projecte obres de reforma del Mas Andreuic de Batet. 

 
 

ÀREA DE CULTURA 
 
16.- MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA.- Proposant  acceptar la donació d’una obra 

amb destí al Museu Comarcal de la Garrotxa.  
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 23 d’octubre de 2006 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 


