
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    6 DE MAIG 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 la direcció facultativa de 

les obres i direcció de qualitat de la Llar d’infants del Morrot. 
b) Aprovar la sol·licitud d’adhesió i el conveni de col·laboració amb l’Agrupació 

d’Ajuntaments, dins el programa Avanza 2. 
c) Adjudicació definitiva de les obres del projecte de renovació integral de l’enllumenat públic 

del sector de Benavent. Desglossat Fase 1: obres bàsiques d’enllumenat i aigua.  
d) Revisió preu arrendament local baixos carrer Proa, núm. 9-11 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró d’exaccions diverses, taules i cadires 

(exercici 2009) 
  9.- INGRESSOS.- Proposant ratificar les altes del 4t trimestre d’IAE (exercici 2008), aprovades 

per decret. 
 

 
ÀREA DE VIA PÚBLICA  

 
10.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Ministerio del Interior per fer front a 

despeses derivades de situacions de risc greu o de naturalesa catastròfica. 
11.- TAXIS.- Proposant aprovar la transmissió d’una llicència de taxi. 

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Instal·lació de coberta de piscina i adequació de local auxiliar al carrer Estires, 18. 
b) Ampliació i reforç de sostre d’habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer 

Roser, 15. 
c) Reforma i ampliació d’edifici plurifamiliar entremitgeres amb augment del nombre 

d’habitatges (d’1 a 3) al carrer Francesc Montsalvatge, 13. 
 

 



                     

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 4 de maig de 2009       
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 


