
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    10 DE NOVEMBRE 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) Pròrroga contracte prestació serveis d’arquitecte àrea d’Urbanisme. 
b) Aprovació addenda conveni col·laboració integració documents electrònics als processos 

municipals i contractació de serveis. 
c) Adjudicació contracte mixt de redacció de projecte, direcció i execució d’obra carrer Alt del 

Tura, 20 – plaça Campdenmàs. 
d) Increment del cost de les obres de formació de camí fluvial per vianants i bicicletes, en el 

marge del riu Fluvià de cal Russet fins a vivendes El Tura. 
e) Treballs de direcció d’obra d’urbanització del passeig de la Muralla. 
f) Redacció projecte constructiu àrea de jocs passeig de la Muralla. 
g) Contractació servei de gestió de l’ús de la Sala “El Torín” 
h) Contracte de lloguer bar Sala “El Torín” 
i) Acord relatiu servei de neteja. 

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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a  

entitats i associacions. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions de la taxa de recollida d’escombraries 

empresarials derivades de la revisió del SIGMA. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la rectificació de l’acord d’aprovació del padró de la taxa 

de manteniment del Cementiri 2010. 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

11.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Instal·lació de plataforma elevadora a la carretera de Santa Pau, 31.   
b) Reforma i ampliació de centre de transformació elèctrica i de magatzem d’equipament 

esportiu a CT-62 Les Tries.   
c) Rehabilitació de la coberta de la capella de Sant Roc al carrer Vista Alegre, 1.   
d) Rehabilitació de coberta d’edifici industrial a la carretera Santa Pau, 15.   
e) Reforma d’edifici en tester amb augment d’un habitatge (d’un a dos) al carrer Castanyer, 

42.   
 



                     

 

Donar compte al Parc Natural: 
 

a) De l’informe de l’arquitecte municipal de les obres de reforma estructural de la coberta i el 
forjat de la planta baixa de la cabana dels Mas Molí de les Fonts.   

b) De l’informe de l’arquitecte municipal de les obres de reforma interior, noves obertures i 
formació d’una era al Mas l’Aumatell.   

 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 
12.- PLA DIRECTOR DE L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE .- Proposant aprovar 

inicialment. 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

Olot, 8 de novembre de 2010   
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 
 
   

 


