
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    21 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) Revisió preus diversos contractes de lloguers, concessions i serveis. 
b) Adjudicació dels treballs relatius a canvi de lona del pati de l’Hospici.  
c) Treballs de col·locació d’hidrants. 
d) Treballs d’assessorament jurídic en relació a les obres de l’Arxiu Comarcal. 
e) Liquidació obra Pavelló i pista de patinatge. 

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.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
 
 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

9.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea d’Informació del      
Territori d’un alumne de l’IES La Garrotxa.  

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar la valoració i pagament plus variable personal Oficina 
d’atenció al Ciutadà. 

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

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

 
 

AREA DE VIA PUBLICA  
 

13.- VIA PUBLICA .-  Proposant prendre acord relatiu als comandaments de pilones.  
 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
   
14.- PLA PARCIAL LA GUARDIOLA (Parcel·la 14-15 ).- Proposant aprovar inicialment la 

modificació puntual del Pla Parcial sector 12 “La Guardiola” (parcel·la 14-15).  
15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Obres de reforma de centre d'educació especial, al Cami Parroquia de les Fonts núm.11  



                     

 

b) Legalització adequació de local en planta baixa d'edifici plurifamiliar per a bar-cafeteria al 
passeig de Barcelona núm.1 B-B   

c) Legalització obres de finalizacio de construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al 
carrer del Bruc núm.12   

d) Reforma d'edifici de vetlladors a la carretera La Canya, núm. 97  
 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

16.- 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,  19 de juliol de 2010 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


