
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    3 DE JUNY 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) Aprovació acta de preus contradictoris de les obres de  renovació de voreres i construcció 

nou col·lector a l’avinguda dels Reis Catòlics, incloses en el FEIL. 
b) Aprovació acta de preus contradictoris de les obres de construcció de la Llar d’infants les 

Fonts. 
c) Obres de reparació plaça Can Joanetes. 
d) Designar coordinador de seguret i salut de les obres del projecte de renovació integral 

d’enllumenat del sector Benavent, desglossat Fase 1. 
  5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
  8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
 

 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

  9.- PERSONAL.- Proposant aprovar l’estada en pràctiques a l’Arxiu Municipal d’Olot d’alumnes 
de batxillerat. 

 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

10.- NUCLI DE SERVEIS.- Proposant aprovar el projecte de reforma per lavabo adaptat a l’Av. 
Santa Coloma número 43. Museu dels Volcans. 

11.- OBRES PARTICULARS .- proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció de caixa d’ascensor en edifici plurifamiliar entre mitgeres al C/ Roser,13 
b) Reforma interior d’habitatge en edifici plurifamiliar per destinar-lo en part al centre de 

rehabilitació, al carrer Berga i Boix ,13, 1r - 2na. 
c) Construcció de piscina en habitatge unifamiliar al carrer Volcà del Puig de Mar, 69. 
d) Instal·lació d’ascensor per habitatge unifamiliar aïllat al carrer Andrea, 10. 
e) Legalització obres de modificació de projecte en habitatge unifamiliar entre mitgeres al 

carrer Magall, 12. 
f) Adequació de local amb planta baixa per a centre mèdic a Crta. de la Canya, 47-A, baixos 



                     

 

 
Donar compte al Parc Natural:  
g) Informe arquitecte municipal llicència d’obres de legalització de mur de contenció de terres 

i tanca al camí de Can Merra de Batet. 
h) Informe emes per l´’arquitecte municipal del Projecte de Substitució de Coberta i Millora 

d’habitatge de Mas la Guixera. 
 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 1 de juny de 2009      
 
  
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


