
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    9 DE JULIOL 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) Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per al contracte de serveis dels 
treballs de redacció del projecte de les obres d’adequació i ampliació de l’edifici de La 
Granja, com a centre de Formació Professional Integrat i Escola d’Adults. 

b) Treballs trasllat marquesina autobús al passeig de Barcelona. 
c) Renovació contracte de suport i actualitzacions dels productes Oracle. 
d) Manteniment ascensor CEIP Pla de Dalt. 

  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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el conveni de Gas Natural (exercici 2008) 
11.- CADASTRE.- Proposant aprovar liquidacions d’IBI (urbana) de l’exercici 2008 i anteriors. 
 
 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  
 

12.- TAXIS.- Proposant aprovar torns de taxi nocturns, cap de setmana i festius (juliol 2008 a 
juliol 2009) 

 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

13.- POLÍGON D’ACTUACIÓ 1.01-PLAÇA DE BRAUS .- Proposant aprovar inicialment la 
substitució del sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica pel 
de cooperació. 

14.- INTERPRETACIÓ NORMATIVA DEL POUM .-  Proposant aprovar una interpretació dels 
articles referents als usos admesos en les zones industrials.  

15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Enderroc distribució interior planta primera al carrer dels Sastres 25. 



                     

 

b) Modificació projecte de construcció de 2 edificis plurifamiliars de 35 habitatges i 44 
aparcaments (39 automòbils i 5 motocicletes) al carrer Escarlet 20 i 26 i avinguda Sant 
Jordi  330 i 336. 

c) Ampliació habitatge unifamiliar adossat al carrer Volcà Estany 6. 
d) Substitució de coberta de cabana agrícola al Mas Espuña  1. 
e) Formació de coberta sobre rampa d’accés al garatge en habitatge unifamiliar aïllat al 

carrer Aixadell 3. 
f) Reforç estructural en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Pere Màrtir, 14. 
g) Instal·lació solar fotovoltàica sobre nau industrial al passatge Honorat de Vilamanyà 4.   
h) Enderroc antic dipòsit d’aigua de Bonavista al carrer Roure 46. 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

16.- LLARS D’INFANTS .- Proposant aprovar la convocatòria d’un procés selectiu adreçat a 
l’alumnat de les llars d’infants municipals, per accedir a un programa de subvencions de la 
Generalitat de Catalunya.  

 
 

ÀREA DE SALUT  
 

17.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de les Resolucions de nomenament dels 
membres dels Consells de Direcció i dels Consells de Salut de les Regions.  

 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 7 de juliol de 2008       
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE ACCIDENTAL 
JOAN ALBESA PONCET 

 
 
 
 
   

 


