CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

22 DE SETEMBRE DE 2010
LES 8 DEL MATÍ
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 PROCESSOS
4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions:
a) Preus contradictoris obres d’adequació d’itinerari en el marge del riu Fluvià en el seu pas
per Olot (tram de can Collell fins el Palau)
b) Increment del cost de les obres d’adequació d’itinerari en el marge del riu Fluvià en el seu
pas per Olot (tram de can Collell fins el Palau)
c) Treballs relatius a la pavimentació del camí de les Feixes.
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 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.

11.- FESTES LOCALS.- Proposant aprovar les festes locals per a l’any 2011.
ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL
12.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Adequació d’espai per a un habitatge al Mas Ventolà.
b) Ampliació d’habitatge unifamiliar aparellat al c. Geranis, 114.
c) Legalització d’adequació de local en planta baixa d’edifici plurifamiliar al c. Verge del
Portal, 33 baixos 1a.
d) Rehabilitació d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de tres habitatges al c. Sant Cristòfol, 77.
e) Llicència per finalitzar les obres de construcció de deu habitatges unifamiliar entre
mitgeres al c. Bruc, 30-48.
f) Obertura de porta en façana d’edifici industrial al c. Mestre Turina, 39.
g) Construcció d’escala en edifici industrial al c. Mestre Turina, 39.

h) Renovació de llicència d’obres de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al c. Xaloc, 4.
i) Modificació distribució interior d’un local comercial al c. Bellaire, 17.

ASSUMPTES URGENTS

Olot, 20 de setembre de 2010
L’ALCALDE
LLUÍS SACREST VILLEGAS

