
                     
 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    11 DE FEBRER 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’HISENDA I ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE PR OCESSOS 
 

  4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Aprovar acta de preus contradictoris de l’obra de construcció del Pavelló municipal 

d’Esports d’Olot i pista de patinatge. 
b) Millores del sistema de calefacció de l’edifici de Can Monsà, al carrer Fontanella 1-3, seu 

de la FES i la UNED. 
c) Millora del sistema de calefacció d’una aula de la Llar d’Infants de Sant Pere Màrtir.  
d)  Adjudicació del contracte de subministrament mobiliari OAC. 
e) Manteniment de Geomedia Pro i Geomedia web Map 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnització pòlissa de responsabilitat civil.  
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases per a la sol·licitud de reducció de la taxa 

d’escombraries domiciliàries (exercici 2009). 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases per a la sol·licitud de reducció de la taxa 

d’escombraries, vivendes ubicades en zona rústica (exercici 2009). 
 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

13.- CARRER LLOSA, 18-19 .- Proposant aprovar inicialment el projecte d’enderroc de finques.  
14.- RONDA SANT BERNAT, 3 .- Proposant aprovar la memòria valorada de la reposició 

urgent d’un tram de la coberta de la nau principal de Can Sacrest. 
15.- CARRER MACARNAU, 46 .- Rehabilitació de coberta i façana. Via Santa Marta. Cementiri 

Municipal. 
16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Projecte d’adequació de local per activitats recreatives (cultural i social) al C/ Sant Bernat, 
24 – pis 1. 

b) Rehabilitació d’edifici plurifamiliar de 3 habitatges usats i 1 local al C/ Valls Vells, 9.  
c) Legalització modificació construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges, 2 

locals i .38 aparcaments al C/ Macarnau, 29.  



                     
 

d) Legalització obres de reforma en local de planta baixa en edifici plurifamiliar entre mitgeres 
a la Pl. Clarà, 11.  

e) Llicència per la finalització de les obres de construcció d'un habitatge plurifamiliar de 13 
Habitatges i 28 places d'aparcament,  Av/ Sant Jordi, 114-120. 

f) Llicència per finalitzar les obres de construcció d'edifici plurifamiliar de 17 habitatges i 37 
places d'aparcament, Av/ Sant Jordi, 102-108. 

 
Donar compte al Parc Natural:  
g) Informe arquitecte municipal llicència d’obres de modificació dels acabats de les façanes 

del Mas Can Rabeig (sector la Moixina). 
 
 

 
ÀREA D’ESPORTS  

 
17.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions de l’Àrea d’Esports, en règim de concurrència competitiva, per a l’any 2009. 
 
 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  
 

18.- CONVENI.- Proposant aprovar la renovació del conveni subscrit entre el Servei Català de la 
Salut del Departament de Salut i l’Ajuntament d’Olot, en matèria de drogodependències. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 

Olot, 9 de febrer de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 
 


