
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:     14 DE JULIOL 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) Adjudicació definitiva obres escala d’emergència i reparació barbacanes de l’edifici de 

l’Hospici. 
b) Adjudicació dels treballs de climatització de l’edifici de la Torre Castanys.  
c) Prendre acord relatiu a la concessió del quiosc-bar del pont de les Móres. 
d) Prendre acord relatiu a la concessió del bar del Casal dels Volcans. 
e) Cessió d’ús de part d’immoble per a instal·lació d’un centre de transformació i servitud de 

pas. 
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.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de gestió de residus domiciliaris 

(exercici 2010). 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

9.- MAS DE XEXÀS.- Proposant aprovar inicialment el Pla Parcial Mas de Xexàs. 
10.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Modificació de projecte de construcció d'edifici plurifamiliar de 48 habitatges, 
aparcaments (48 places de cotxe i 6 de moto) i 48 trasters al carrer Abat Racimir, 31.   

b) Reparació de coberta i façana al carrer Roser, 12.  
c) Legalització d'obres de rehabilitació d'edifici plurifamiliar segons  modificació de projecte 

al carrer Sant Ferriol, 10.   
d) Divisió de nau industrial al carrer Vallespir 7-9.   

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

11.- ASSABENTAT .- Donar compte de l’obertura d’un bar al carrer Roser, 7. 
 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ  

 
12.- CONVOCATÒRIA.- Proposant aprovar la convocatòria d’un procés selectiu adreçat a 



                     

 

l’alumnat de les llars d’infants municipals, per accedir a un programa de subvencions de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  9 de juliol de 2010 
 

L’ALCALDE ACCIDENTAL 
JOAN ALBESA PONCET 


