
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    19 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) Construcció nou centre de transformació d’energia elèctrica àmbit Pla Parcial del Serrat. 
b) Treballs extensió de línies de baixa tensió pel subministrament al nou CEIP i la nova llar 

d’infants del Morrot. 
c) Donar compte creació noves places de zona blava.  
d) Proposant endarrerir fins a 1 de setembre l’inici de les obres lavabo Parc Nou, incloses en 

el FEOSL. 
e) Revisió preus arrendaments i concessions. 

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. 
 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

9.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 
extraordinaris de divers personal. 

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat del personal 
de la Policia municipal. 

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

11.- DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.- Proposant aprovar les bases per a l’accés i la utilització 
dels equipaments de dinamització econòmica del barri vell d’Olot (carrer Lliberata Ferrarons, 
9) 

 

ÀREA DE VIA PÚBLICA  
 

12.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció per al manteniment i millora del camí 
situat entre la carretera de la Deu i el Parc Nou. 

 



                     

 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

13.- PLAÇA PALAU 13 I 14 .- Proposant aprovar inicialment el projecte d’enderroc de finques. 
14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Modificació projecte de construcció d’edifici plurifamiliar. Reducció d’habitatges de 10 a 8, 
formació de 2 locals comercials i 15 places d’aparcament en soterrani (4 de reduïdes) a 
l’avinguda Sant Jordi, 19.   

b) Segona fase d’instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Roser, 
16.   

c) Reforma estructural consistent en la formació d’escala entre dos habitatges en edifici 
plurifamiliar al passeig de Barcelona, 3B escala 2 pis 1 porta 2.   

d) Obres per finalitzar la construcció d’un edifici unifamiliar aïllat a l’avinguda Brasil, 3.   
e) Construcció de dos edificis plurifamiliars entre mitgeres: un de 15 habitatges i 25 places 

d’aparcament i un de 8 habitatges, a la carretera de Riudaura 45-47 carretera La Pinya, 5 i 
passatge Bernat Metge 9 i 14.   

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 17 de maig de 2010    
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


