
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    15 DE DESEMBRE 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) Sol·licitar la pròrroga del termini d’execució de les obres dels vestidors de l’Estadi 
d’Atletisme, obra inclosa en el FEOSL. 

b) Sol·licitar un canvi d’actuació al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, PUOSC. 
c) Increment del cost de les obres d’adequació de sala municipal per espais polivalents, 

incloses en el FEOSL. 
d) Increment del cost de les obres del col·lector primari separatiu del Morrot, incloses en el 

FEOSL 
e) Increment del cost de les obres de la consolidació i adequació paisatgística del límit del 

carrer Jaume II amb el volcà Garrinada, incloses en el FEOSL. 
f) Aprovació acta de preus contradictoris de les obres de la consolidació i adequació 

paisatgística del límit del carrer Jaume II amb el volcà Garrinada, incloses en el FEOSL. 
g) Aprovació acta de preus contradictoris número 1 de la nova escala d’emergència i 

reparació de barbacanes al Museu Comarcal de la Garrotxa. 
h) Consultoria per a la personalització del Geomedia Webmap Enterprise. 
i) Instal·lació il·luminació museogràfica pel Museu del Paisatge de Catalunya. 
j) Redacció diagnòstic i anàlisi ambiental pel Museu del Paisatge de Catalunya. 
k) Plec de condicions econòmicoadministratives del Projecte d’urbanització dels passatges 

del Puig del Roser. 
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. 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de la taxa d’escombraries domiciliàries 

(exercici 2010). 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions del 3r trimestre de la taxa de telefonia 

mòbil (exercici 2010) 
 
 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el Pla de vacances de Nadal del personal de l’Ajuntament 

d’Olot per l’any 2010.  



                     

 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’un complement de nocturnitat al personal 
de la Policia municipal.  

13.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especial per serveis 
extraordinaris a divers personal. 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de l’ajuda per estudis fills personal laboral i 
funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2010-2011.  

15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de l’ajuda per estudis del personal laboral i 
funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2010-2011.  

16.- PERSONAL.- Proposant desestimar recurs de reposició. 
17.- PERSONAL.- Proposant autoritzar una bestreta. 

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

18.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a la carretera de la Deu, 91.  
b) Modificació de projecte per a la construcció de dos edificis plurifamiliars, un de 15 

habitatges i 25 places d’aparcaments i l’altre de 8 habitatges a la carretera de Riudaura, 
45.   

c) Modificació de projecte construcció de 3 habitatges en filera al carrer Barretina.   
d) Modificació de projecte construcció d’edifici plurifamiliar (reducció del nombre d’habitatges 

de 7 a 6 i local en planta baixa.   
 

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

19.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS PASSATGES DEL PUI G DEL ROSER.- 
Proposant aprovar inicialment. 

 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  13 de desembre de 2010 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


