
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    30 DE JUNY 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) Acord referent a les instal·lacions del camp municipal d’esports. 
b) Obres de renovació i millora dels elements d’urbanització vials de connexió del Firal amb 

Firalet. 
c) Obres del projecte de pavimentació de la vorera nord del carrer del Roser. 
d) Obres de renovació del ferm granular camp de futbol de Sant Roc. 
e) Treballs d’adequació i redistribució de l’espai de les oficines de Recaptació.  
f) Treballs tancament accés zona vestidors i pistes pavellons 1, 2 i 3. 

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 aprovar liquidacions de plusvàlues. 

10.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ .- Aprovació dels objectius del variable de l’OAC. 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

11.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de local com a habitatge en edifici bifamiliar entre mitgeres al carrer Toledo 

número 3.   
b) Adequació de local per a restaurant al carrer Pare Roca número 7.  
c) Adequació de local per a acadèmia a la plaça Catalunya, 17 baixos segona.   
d) Construcció de pista poliesportiva de la nova escola Sant Roc al carrer Córdova número 1.  
 
Donar compte al Parc Natural: 
e) De l’informe de l’arquitecte municipal en relació a l’exempció d’instal·lar plaques de 

captació solar al Mas Llambric.  
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 28 de juny de 2010 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


