
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    4 DE MARÇ DE 2009      
 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 I ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE PR OCESSOS 
 

  4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Adjudicació provisional obres projecte edifici de serveis de dinamització social i econòmica 

al Barri Vell (incloses en el FEIL). 
b) Adjudicació provisional obres edifici d’equipaments de l’estadi d’atletisme, sector Sant Roc 

(incloses en el FEIL).  
c)  Adjudicació provisional obres projecte de renovació de voreres i construcció nou col·lector 

a l’avinguda dels Reis Catòlics (incloses en el FEIL). 
d) Adjudicació provisional obres projecte de renovació d’enllumenat i acabats de la 

plataforma superior de la plaça de Josep Clarà. 
e) Pròrroga autorització per ocupació temporal via pública amb una instal·lació desmuntable 

per activitats de restauració a la plaça Major.  
f) Servei manteniment alarmes edificis municipals. 
g) Treballs de digitalització premsa local a la Biblioteca Marià Vayreda. 
h) Conveni amb el setmanari “La Garrotxa” per a publicació columna setmanal divulgativa 

municipal. 
i) Treballs de manteniment lona pati edifici Hospici. 
j) Aprovació subscripcions 2009. 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  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. 
 
 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

  9.- PERSONAL.- Proposant autoritzar el pagament d’un complement de productivitat temporal.  
10.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques al Departament de Secretaria 

compartint amb Recursos Humans, d’un alumne de l’IES Bosc de la Coma.  
11.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques al Departament d’Urbanisme, 

d’un alumne de l’IES Bosc de la Coma.  
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 
12.- TERRENY ESCOLA DEL MORROT .- Proposant aprovar l’ocupació directa dels sòls 

qualificats d’equipament escolar i la relació de béns i drets afectats.  



                     

 

13.- OBRES PARTICULARS. - Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Legalització obres de rehabilitació d'edifici per a ús d'oficina i ús cultural, c/ Fontanella, 26. 

 
Donar compte al parc natural: 
b) Informe emès per l'arquitecte municipal de "refer part de la teulada i paret perimetral 

cabana del Mas Puigllambric" 
 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

14.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents       
llicències: 
a) Adequació d’un taller de serralleria al carrer Terrassa, 29. 
b) Obertura d’una sala de ball al carrer Serra i Ginesta, 14, 2n. 
c) Obertura d’un centre cultural i social al carrer Sant Bernat, 24.  

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 2 de març de 2009   
 
  
 
 
 
 
 

L’ALCALDE ACCIDENTAL 
JOAN ALBESA PONCET 

 
 

 
 
 
   

 


