
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    25 DE NOVEMBRE 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) Redacció projecte i direcció obra d’ordenació Mas les Mates. 
b) Subministrament i col·locació anelles de seguretat a les finestres del Museu Comarcal.  
c) Acta de preus contradictoris de les obres del projecte de renovació de voreres i 

construcció de nou col·lector a l’avinguda Reis Catòlics, incloses en el FEIL. 
d) Aprovació de l’increment de preu, respecte al preu de l’adjudicació, de les obres del 

Projecte de renovació de voreres i construcció de nou col·lector a l’avinguda Reis Catòlics, 
incloses en el FEIL. 

e) Acta de preus contradictoris de les obres del projecte d’urbanització de la plaça dels pisos 
Garrotxa, incloses en el FEIL. 

f) Aprovació de l’increment de preu, respecte al preu de l’adjudicació, de les obres del 
projecte d’urbanització de la plaça dels pisos Garrotxa, incloses en el FEIL. 

g) Acta de preus contradictoris de les obres del projecte de modificació del traçat del 
col·lector existent en la parcel·la del nou hospital, incloses en el FEIL. 

h) Aprovació de l’increment de preu respecte al preu de l’adjudicació de les obres de 
modificació del traçat del col·lector existent en la parcel·la del nou hospital, incloses en el 
FEIL. 

  5.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnització pòlissa de responsabilitat civil.  
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlua.  
 

 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar la realització de pràctiques d’un alumne de l’IES Bosc de 
la Coma al Departament d’Informàtica. 

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar la realització de pràctiques d’un alumne de l’IES Bosc de 
la Coma al Departament de Recursos Humans. 

 
 
 



                     

 

 
ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  

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

aa))  Construcció de pèrgola en habitatge unifamiliar aparellat al carrer Volcà Pedra Aguda, 20. 
bb))  Instal·lació de tanca provisional a l’avinguda Santa Coloma, 87. 
cc))  Construcció d’escala d’accés a garatge en habitatge unifamiliar aïllat al passatge 

Orquídeas, 8. 
dd))  Instal·lació d’energia solar fotovoltaica al passatge Honorat Vilamanyà, 3. 
ee))  Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Sabadell, 38. 
ff))  Modificació llicència per a la reforma i ampliació d’edifici plurifamiliar amb augment del 

nombre d’habitatges (de 2 a 3) al C/ Sant Ferriol, 20. 
gg))  Obres d’aportació de terres a la parcel·la 14 del polígon 24 a la carretera de Riudaura. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

13.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents 
llicències: 
a) Instal·lació solar fotovoltaica al passatge Honorat Vilamanyà, 3 –coberta–. 
b) Obertura d’un bar-restaurant al carrer Notari Nonet Escubós, 14. 
 

 
ÀREA DE CULTURA  

 
14.- MUSEU.- Proposant acceptar diverses donacions amb destí al Museu Comarcal de la 

Garrotxa.  
 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 23 de novembre de 2009       
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


