
                     

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    25 DE MARÇ 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) Adjudicació definitiva obres d’urbanització del passeig Bisbe Guillamet 
b) Pròrroga servei de manteniment climatització edifici Ajuntament 
c) Serveis i assistència tècnica aplicacions Genesys. 
d) Aprovació preus contradictoris obres ampliació Teatre Principal, fase 2. 
e) Pròrroga servei manteniment ascensors edificis municipals. 
f) Aprovar una addenda de modificació del conveni del “Pla Avanza”. 
g) Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i iniciar la licitació del contracte de 

serveis de disseny de la tramitació on-line de la plataforma de serveis electrònic “Carpeta 
del Ciutadà”. 

  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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar altes de la taxa d’entrada de vehicles (exercicis anteriors). 

 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

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 de pràctiques a alumnes de l’IES la Garrotxa. 
15.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l’Oficina de Turisme d’una 

alumna de l’IES Bosc de la Coma. 
16.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques al negociat d’Urbana d’una 

alumna de l’IES Bosc de la Coma. 
17.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament complementari de l’ajuda a fills de personal 

funcionari curs 2008-2009. 
18.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament complementari de l’ajuda a fills de personal 

laboral curs 2008-2009. 
 

ÀREA DE VIA PÚBLICA  
 

19.- TAXIS.- Proposant donar compte de les eleccions per escollir representant dels taxistes 



                     

d’Olot.  
ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  

 
20.- PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUA CIÓ PA 01.05 “ILLA 

DEL TEATRE – PASSEIG DE BLAY” .- Proposant resoldre el recurs de reposició 
presentat. 

21.- RECURS CONTENCIÓS.- Proposant donar compte de la sentència número 139/2009, 
dictada en relació al recurs ordinari 406/2006, sobre protecció de la legalitat urbanística al 
carrer Pierre de Coubertin, número 2. 

22.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Legalització obres de substitució de coberta en edfici entre mitgeres, Av/ Sant Joan, 6. 
b) Treballs per finalitzar les obres de reforma i ampliació d'edifici plurifamiliar amb modificació 

de projecte,  Av/ Santa Coloma, 94. 
c) Construcció de porxo en habitatge, C/ Esclop, 15. 

 
Donar compte al Parc Natural:  
d) Informe arquitecte municipal llicència d’obres de legalització de d'obres d’instal·lació de 

tanca a la finca de la Canova d’en Grau de Batet. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

23.- VIES PÚBLIQUES ANY 2009 .- Proposant aprovar inicialment el Projecte de conservació 
de paviments de calçada de les vies públiques any 2009.  

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

24.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents       
llicències: 
a) Obertura d’un bar musical al carrer Marià Jolis Pellicer, 36 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

25.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a 
manteniment de centres docents d’educació especial.  

26.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona dins el programa 
Acció Social i Cooperació al Desenvolupament. 

 

ÀREA DE CULTURA  
 

27.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a la 
conservació-restauració de paviments ceràmics de la planta pis de l’edifici Torre Castanys.  

28.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, dins el 
programa de Cicle de concerts de música de cobla.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 20 de març de 2009       
 
 
 
  
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


