
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    8 D’ABRIL DE 2009      
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

  1.- ACTES.- 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 provisional de  les obres del Projecte d’urbanització de la plaça dels pisos 

Garrotxa, inclòs en el Fons Estatal d’Inversió Local. 
b) Adjudicació provisional de  les obres del  Projecte pel condicionament acústic d’aula, a l’edifici 

de l’Escola de Música. 
c) Adjudicació provisional de  les obres del Projecte d’ampliació de voreres al carrer Joaquim 

Vayreda (tram carrer Mulleras i Secretari Daunis), inclòs en el Fons Estatal d’Inversió Local. 
d) Subscripció entorn web per al “Perfil del contractant” 
e) Adjudicació provisional de les obres de renovació integral de l’enllumenat públic del sector de 

Benavent, desglossat fase 1: obres bàsiques d’enllumenat i aigua.  
f) Aprovació preus extres i preus contradictoris obres d’ampliació i remodelació del Teatre 

Principal d’Olot.  
g) Contracte manteniment plotters. 
h) Pròrroga concessió quiosc de llamins del passeig d’en Blay.  
i) Treballs reforç amb acabats de cel ras i climatització planta pis de la Torre Castanys del Parc 

Nou.  
j)  Redacció del projecte de construcció d’equipaments de l’estadi d’atletisme del sector Tussols-

Basil.  
k)  Direcció d’obres del projecte de construcció d’equipaments de l’estadi d’atletisme del sector 

Tussols-Basil.  
l)  Pròrroga del servei de missatgeria, any 2009. 
m) Diverses neteges embornals.  

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

entitats i associacions. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 

 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

10.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció dins el programa del Pla de 
desenvolupament turístic de Catalunya 2009 (Pladetur) amb destí al projecte de Senyalització 
per vianants al centre de la ciutat. 

 



                     

 

 
ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  

 
11.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar sol·licitar a la Diputació una subvenció per les obres de 

manteniment a la Plaça Mercat Municipal. 
12.- RECURS CONTENCIÓS.- Proposant donar compte de la sentència 908, en relació al recurs 

ordinari 210/2005, interposat per Telefónica Móviles España SA i dictada contra el Pla Especial 
de Implantació de Infraestructures de Telefonia Mòbil d’Olot. 

13.- OBRES PARTICULARS. - Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció d'edifici industrial aïllat sense ús, C/ Garganta, 4. 
b) Reforma interior d'habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres, C/ Francesc Monsalvatje, 

14. 
c) Construcció de paret de tanca en habitatge unifamiliar entre mitgeres i enderroc cobert, C/ 

Sant Cristòfor, 36. 
d) Renovació llicència per la construcció d'edifici plurifamiliar de 10 habitatges i 15 places 

d’aparcament, Av Sant Jordi, 19. 
e) Pròrroga llicència de construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 46 habitatges i 47 

places d'aparcaments de vehicles i 6 de motos, C/ Costa Brava, 4. 
 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

14.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent       
llicència: 
a) Obertura d’una botiga de venda al detall de roba de vestir i complements al carrer Pare Antoni 

Soler, 10, baixos.  
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  6 d’abril de 2009  
 
  
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 
 
 

 
 
 
   

 


