
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    20 DE FEBRER 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. 

 
 

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA  
 
  4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Iniciar expedient de contractació per redacció projecte, per procediment restringit, llar 
d’infants del Morrot. 

b) Obres d’adequació de l’espai municipal al costat de l’edifici judicial. 
c) Treballs desplaçament cabina ONCE passeig de Barcelona.  
d) Servei manteniment alarmes edificis municipals any 2008  
e) Encàrrec gestió a GUOSA de la redacció del projecte d’enderroc i construcció de nou 

edifici d’habitatges al carrer Roser, 26. 
f) Rènting subministrament ADSL – PC telefonia Ajuntament.  
g) Extres obres d’adaptació planta primer pis del carrer Castellà Llovera, 1. 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
   6.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnització pòlissa de responsabilitat civil. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  9.- PRESSUPOST.- Proposant resoldre reclamacions i recursos. 
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. 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

12.- PLAÇA MERCAT MUNICIPAL .- Proposant aprovar la memòria valorada. 
13.- MEMÒRIA D’ACTUACIONS DE L’ÀREA D’URBANISME .- Donar compte de la 

memòria d’actuacions de l’àrea d’urbanisme període de l’inici de legislatura (juny 2007) a 
desembre de 2007. 

14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Reformes i millores en 2 habitatges usats i PB edifici plurifamiliar al carrer Alt de la 

Maduixa 11, 1r, 2n. 
b) Ampliació projecte obres de reforma d’habitatge al carrer Carme 8. 
c) Enderroc d’un edifici al carrer dels Sastres 26 / Lliberata Ferrarons. 
d) Enderroc de dos edificis al carrer dels Sastres 24 / carrer Alt de la Maduixa 22. 
e) Redistribució interior de local existent destinat a centre de salut a l’Av. Reis Catòlics,  21. 



                     

 

 
Donar compte al Parc Natural: 
f) Informe arquitecte municipal construcció de piscina exterior a Can Belfer a la carretera de 

Santa Pau. 
g) Informe arquitecte municipal substitució coberta de cabana agrícola al Mas Espuña de 

Batet de la Serra. 
 

 
ÀREA DE CULTURA  

 
15.- PLAÇA DE BRAUS .- Proposant aprovar el canvi de titularitat d’una acció. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 

Olot, 18 de febrer de 2008       
 
  
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


