
                    

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    29 D’ABRIL 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) Aprovació plec de clàusules administratives per a l’adjudicació de les obres de la Llar d’infants 

del Morrot. 
b) Aprovació plec de clàusules administratives per a l’adjudicació de les obres de conservació de 

paviments de calçada de les vies públiques any 2009. 
c) Adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 

Administracions Públiques, per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels 
sistemes d’informació de les administracions catalanes. 

d) Serveis i assistència tècnica en servidors i comunicacions. 
e) Actualització aplicacions Autocad. 
f) Projectes legalitzacions instal·lacions Teatre. 
g) Pròrroga contracte servei prevenció Ajuntament i organismes autònoms. 
h) Pròrroga contracte de serveis de col·laboració d’enginyer industrial per a l’Àrea 

d’Infraestructures i Obra pública. 
i) Contractació dels treballs de redacció del Projecte d’intervenció integral del nucli antic d’Olot: 

operació “D” passeig de la Muralla i plaça Palau.  
  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. 
10.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar conveni fiscal amb Gas Natural SDG (exercici 2009) 
11.- INGRESSOS.- Conveni amb la Direcció General de trànsit per a gestions telemàtiques (codi de 

circulació). 
 

 
ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  

 

12.- PERSONAL.- Proposant desestimar al·legacions. 
 

 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 
13.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa:  

a) Donar compte de l’informe de l’arquitecte municipal sobre el projecte d’ampliació de l’edifici 



                    

 

d’estació receptora d’energia elèctrica a la Ctra. De les Feixes, 100. 
 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  

 
14.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ CARRER VERGE DE NÚRIA (Tram c. Riudaura -  

tram c. Santa Sabina) .- Proposant aprovar definitivament. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 27 d’abril de 2009       
 
  
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


