
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    23 DE GENER DE 2008      
 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. 

 
 

ALCALDIA  
 

  4.- ALCALDIA .- Proposant adherir-nos a la moció aprovada per l’Ajuntament de Castellfollit de 
la Roca, per a la “Modificació o substitució de les barreres laterals de les carreteres, per fer-
les més segures”. 

 
ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA  

 
  5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Serveis d’inspecció no reglamentària diversos enllumenats públics a la ciutat d’Olot. 
b) Obres de renovació integral de la caixa ferm de la carretera de la Canya. 
c) Treballs relatius a una auditoria de rendiment de la infraestructura de sistemes i 

comunicacions. 
d) Treballs neteja d’embornals zona A (oest). 
e) Treballs complementaris obres d’enderroc del carrer Mirador, 11. 
f) Consultoria i assistència tècnica pel servei de dinamització d’un procés de participació 

ciutadana actualització Pacte per a la Mobilitat d’Olot. 
  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 acceptar subvencions. 
  9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions 2007 a         

entitats i associacions. 
10.- PERSONAL.- Proposant aprovar  el pagament de gratificacions especials pels serveis 

extraordinaris de divers personal. 
11- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats de la policia municipal. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de pràctiques a alumnes. 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar l’import de les hores extraordinàries, per a l’any 2008 
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria i les bases per a la contractació d’un lletrat 

per a l’Àrea d’Urbanisme, en règim laboral temporal no permanent. 
 

 
ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  

 
15.- SECTOR 13 DE LA CANYA .- Proposant aprovar l’escriptura de constitució de la Junta de 

Compensació. 



                     

 

16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Reforç forjat planta porxada  a la Plaça Clarà 1. 
b) Adequació d’habitatge per implantació de centre d’estètica al c/ Iu Pascual 6. 

 
 

ÀREA DE CULTURA  
 

17.- MUSEU COMARCAL .- Proposant acceptar una donació de la Fundació Xavier Nogués 
amb destí al Museu Comarcal de la Garrotxa. 

 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  21 de gener de 2008 
 
  
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


