
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    24 DE SETEMBRE DE 2008      
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

  1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  2.- DESPATX OFICIAL .- 

 
 

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA  
 

  3.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Treballs de pintat de l’aparcament de l’Estació d’autobusos. 
b) Aprovació plec de clàusules que regiran la contractació mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, dels treballs del projecte de renovació de la senyalització urbana 
d’orientació, fase 3: vies col·lectores. 

c) Aprovació plec de clàusules que regiran la contractació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, del subministrament de les lluminàries de la campanya “Cel fosc”. 

d) Subministrament i instal·lació acumulador aigua sanitària camp municipal de futbol d’Olot. 
e) Adjudicació provisional del contracte de serveis dels treballs de direcció, coordinació de 

seguretat i salut i control de qualitat de les obres de construcció del nou pavelló esportiu i 
pista de patinatge. 

f) Conveni allotjament de pàgines web, comptes de correu i dominis als servidors de la 
Diputació de Girona. 

g) Treballs de reposició ràfec CEIP Malagrida. 
h) Servei manteniment calderes edificis municipals.  
i) Servei control inicial Estació d’autobusos d’Olot. 

  4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
  7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró de la taxa d’entrada de vehicles (exercici 2009) 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró de la taxa del cementiri (exercici 2009) 
  9.- PERSONAL.- Proposant aprovar  el pagament de gratificacions especials per serveis 

extraordinaris de divers personal. 
10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats de la policia municipal. 
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de pràctiques a alumnes.  
 

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

12.- MERCAT SETMANAL .- Proposant aprovar canvi de mides de diverses parades del mercat 
setmanal.  

 
 
 



                     

 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
 
13.- PASSEIG DE BLAY 6: (CASINO OLOTÍ) .- Proposant aprovar el conveni d’instal·lació  

serveis amb caràcter provisional  façana de l’edifici. 
14.- PASSEIG DE SANT ROC.- Proposant aprovar conveni expropiatori. 
15.- CARRER LLOSA .- Proposant adquirir per expropiació forçosa amb avinença, una finca 

afectada com a zona verda i espais lliures. 
16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Reforma de local comercial al carrer Madrid 1. 
b) Legalització modificacions al projecte de construcció d’edifici plurifamiliar de 19 habitatges, 

2 locals i 36 aparcaments al carrer  Macarnau  38. 
c) Adequació de nau industrial entre mitgeres per a taller de serralleria al carrer França 84. 
d) Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer  Xaloc 21. 

 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

 
17.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents       

llicències: 
a) Obertura d’una botiga de venda al detall d’articles per a la llar a l’avinguda Santa Coloma, 

núm. 30 
18.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Ministerio de Fomento, amb destí a la 

revisió i actualització del pacte per a la mobilitat d’Olot i a l’estudi de l’impacte del túnel de 
Bracons sobre mobilitat urbana. 

19.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat, amb destí al projecte d’adequació luminotècnica i d’estalvi energètic de 
l’enllumenat públic en l’àmbit dels barris de Montolivet i Desemparats. 

 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 19 de setembre de 2008       
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDIA 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


