
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    24 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) Treballs extres obres d’urbanització passeig Ramon Guillamet. 
b) Adjudicació definitiva subministrament energia elèctrica Ajuntament d’Olot. 
c) Rectificació acord de la Junta de Govern Local de data 10 de novembre relatiu als treballs 

de direcció d’obra de la urbanització del passeig de la Muralla. 
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.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de baixes de tributs presentada pel servei 

de Recaptació. 
9.- URBANA.- Proposant aprovar altes de l’impost de béns immobles (urbana). 

10.- SALA EL TORÍN .- Proposant aprovar els preus públics i les normes bàsiques per la 
utilització de la sala el Torín. 

 
 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 
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. 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria i les bases per a l’accés en règim de 

personal funcionari, pel sistema de concurs oposició, en torn lliure, d’una plaça de tècnic/a 
superior. 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria i de les bases per a l’accés en règim de 
personal laboral fix, pel sistema de concurs oposició, en torn lliure, d’una plaça tècnic/a mig.  

 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

15.- PLAÇA MERCAT .- Proposant aprovar el traspàs dels llocs de venda números 35 i 37, 
destinats a la venda de fruites i verdures. 

 



                     

 

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de local per a oficina comercial al carrer Madrid, 80 –   B.1a.   
b) Obres de millores interiors en habitatge usat i reforma de coberta al carrer Clivillers, 17 – 

carreró de sant Antoni, 1.   
c) Construcció d’edifici comercial a la carretera de Santa Pau, 179.    
d) Modificació de projecte de construcció d’edifici de 52 habitatges de protecció oficial per a 

gent gran a la plaça Balmes.   
 

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

17.- ILLA TEATRE PA 01.05 .- Proposant aprovar inicialment l’avantprojecte d’urbanització. 
 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  22 de novembre de 2010  
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


