
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    28 DE GENER DE 2009      
 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’ADMINISTRACIÓ I HISENDA  
 

  4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Proposant aprovar el plec de clàusules economicoadministratives per procediment obert 

del Projecte de renovació integral de l’enllumenat públic del sector de Benavent, 
desglossat fase 1: obres bàsiques d’enllumenat i aigua, i iniciar la licitació. 

b) Proposant aprovar el plec de clàusules economicoadministratives per procediment obert 
urgent del Projecte de renovació d’enllumenat i acabats de la plataforma superior de la 
plaça de Josep Clarà, inclòs en el Fons Estatal d’Inversió Local, i iniciar la licitació. 

c) Proposant aprovar el plec de clàusules economicoadministratives per procediment obert 
urgent del Projecte de renovació de voreres i construcció nou col·lector a l’avinguda dels 
Reis Catòlics, inclòs en el Fons Estatal d’Inversió Local, i iniciar la licitació. 

d) Proposant aprovar el plec de clàusules economicoadministratives per procediment obert 
urgent del Projecte “Edifici d’equipaments de l’estadi d’atletisme sector Sant Roc”, inclòs 
en el Fons Estatal d’Inversió Local, i iniciar la licitació. 

e) Revisió preus lloguers i concessions. 
f) Manteniment de programari. 
g) Treballs seguiment arqueològic Muralla d’Olot. 
h) Aprovar preus contradictoris Projecte d’urbanització de la Ronda les Fonts, tram carretera 

Santa Pau – avinguda Verge de Montserrat. 
  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 liquidacions de plusvàlues. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, 

IVTM (exercici 2009). 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de la taxa del mercat del dilluns (exercici 2009). 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de taxes per accepcions diverses (exercici 2009). 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 

extraordinaris de divers personal. 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats de la policia municipal. 
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’ajuda per estudis del personal de 

l’Ajuntament d’Olot. 
15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’ajuda per estudis dels fills del personal de 

l’Ajuntament d’Olot. 
 

 



                     

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

16.- MERCAT SETMANAL .- Proposant aprovar dies d’obertura permesa dels establiments 
comercials situats dins l’àrea d’influència del mercat setmanal d’Olot, per a l’any 2009. 

 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

17.- PROJECTE DE REDISTRIBUCIÓ PLANTA BAIXA PER L’OAC .- Proposant aprovar-lo 
definitivament.  

18.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) 2a Fase d'obres de construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, Av/ Pirineus, 12. 
b) Reforma interior d'habitatge unifamiliar, C/ Puig Roig, 39. 
c) Modificació de projecte de construcció d'edifici plurifamiliar amb augment del nombre 

d'habitatges (de 3 a 4), Av/ Estació, 20. 
 

Donar compte al Parc Natural: 
d) Informe emès per l’arquitecte municipal de “Avantprojecte de reforma i ampliació del Mas 

Cal Gavatx de Batet de La Serra".  
 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

19.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent       
llicència: 
a) Aparcament vehicles activitat sector de la construcció al carrer Madrid, 30. 

 
 

ÀREA DE FESTES 
 

20.- SUBVENCIÓ.- Proposant modificar la quantitat sol·licitada en la subvenció “Ajuts per a 
projectes d’ambientalització, en matèria de residus, de festes populars”. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 26 de gener de 2009      
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


