
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    5 DE MAIG DE 2010      
 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) Reparació parcial coberta provisional nau principal Ronda Sant Bernat, 3. 
b) Redacció projecte de renovació dels serveis al sector de les Planotes. 
c) Tancaments sectoritzats interior pavelló municipal Esports 1. 
d) Aprovació conveni per a la construcció de les instal·lacions distribució gas natural 

avinguda República Argentina. 
e) Treballs estesa línies elèctriques edifici nous pavellons. 
f) Treballs asfaltat carrers volcà Martinyà, volca Estany, volcà Clot Rosat. 
g) Adjudicació provisional del contracte de subministrament de divers material esportiu. 
h) Regularització conveni entre l’Ajuntament i l’Institut de Religioses de San José a Girona. 
i) Aprovació plec de condicions i convocatòria licitació obra parc final de Bonavista.  
j) Redacció projecte de reparcel·lació del sector Pla Parcial urbanització “El Serrat”. 

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

entitats i associacions. 
9.- INGRESSOS.- Proposant ratificar decret d’Alcaldia sobre el padró de la taxa per ocupació 

amb taules i cadires (exercici 2010). 
 

 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria i les bases per a la provisió en propietat 
d’una plaça d’auxiliar administratiu/iva mitjançant concurs oposició per promoció interna.  

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de pràctiques d’alumnes de l’IES Bosc de la 
Coma.  

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Instal·lació d’ascensor en habitatge al carrer Panyó, 7 
b) Ampliació d’habitatge en edifici entre mitgeres al carrer Ribes de Freser, 21  



                     

 

c) Construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i local (primera fase) al carrer Avet, 35  
 

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

13.- BONAVISTA.- Proposant aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del Parc Final de 
Bonavista. 
 

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

14.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents 
llicències: 
a) Edifici d’equipaments de l’estadi d’atletisme amb bar, gimnàs i serveis, sector Tossols-

Basil. 
b) Obertura activitat d’etiquetat, encaixat i expedició de kits per a la indústria farmacèutica al 

carrer Juli Garreta, 1. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  3 de maig de 2010      
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


