
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    29 D’OCTUBRE 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.- ADHESIÓ.- Proposant donar suport a la campanya “Catalunya i voltants amb bicicleta” 

 
 

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA  
 

  5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Instal·lació sistema de cobertura WIFI zona pati edifici Hospici. 
b) Treballs clavegueram carrer García Robles.  
c) Treballs assistència tècnica en topografia.  
d) Aprovació addenda conveni de cooperació amb el Departament d’Educació per a la 

redacció del projecte de les obres d’adequació i ampliació de l’edifici La Granja.  
e) Obres construcció d’un pou a la piscifactoria Molí de les Fonts.  

  6.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  9.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 
10.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar altes del padró d’entrades de vehicles (exercici 2008). 
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de pràctiques a alumnes. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar la realització de pràctiques d’un alumne de l’IES la 

Garrotxa a l’Àrea d’Informació del Territori. 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar la realització de pràctiques d’una alumna de l’Escola d’Art 

d’Olot a l’Arxiu Municipal. 
 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 
14.- DONAR COMPTE DE SENTÈNCIA.- Proposant donar compte de la sentència ferma 

recaiguda en el contenciós interposat per Transports Minguet contra l’aprovació definitiva del 
POUM número 182/05. 

15.- DONAR COMPTE DE SENTÈNCIA.- Proposant donar compte de la sentència ferma 
recaiguda en el contenciós interposat pel Sr. Ramon Payola contra l’aprovació definitiva del 
POUM número 183/05. 

16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 



                     

 

 
a) Reposició de mur de pedra i tancament de finca al carrer Bardissa, 22. 
b) Substitució puntual de forjat en habitatge plurifamiliar entre mitgeres al carrer Notari 

Closells 8. 
c) Modificació llicència d’obertures i reforç estructural en edifici aïllat al Mas Ferrarons 1. 
d) Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a la carretera de Santa Pau 107. 
e) Modificació projecte de construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 7 habitatges i 7 

places d’aparcament en planta baixa al carrer Alacant 21. 
 

Donar compte al parc natural: 
f) Informe de l’arquitecte municipal de col·locació de tanca i portal a la carretera de Sant 

Joan de les Abadesses 226. 
   

 
ÀREA D’EDUCACIÓ  

 
17.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Departament d’Educació amb destí al 

Pla Educatiu d’Entorn. 
 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  24 d’octubre de 2008      
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


