
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    20 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) Revisió preu arrendament instal·lacions piscifactoria Molí de les Fonts. 
b) Revisió preu cànon concessió per a la gestió i explotació del bar ubicat al Casal dels 

Volcans. 
c) Adjudicació provisional serveis d’implantació mòduls informàtics per acompliment de la Llei 

11/07. 
d) Adjudicació provisional dels serveis de disseny de la tramitació on-line plataforma serveis 

electrònics “Carpeta del Ciutadà”.  
e) Obres complementàries millores pavelló d’esports i pista de patinatge annexos a l’actual 

pavelló municipal d’esports a l’avinguda Argentina.  
f) Aprovar la realització de les execucions de les obres de millora relatives a la concessió 

d’aigua potable, i el corresponent pressupost.  
g) Obres d’ampliació de calçada al passeig de Sant Roc (tram carrer Bombers – pont de Sant 

Roc). 
h) Aprovar el conveni amb la Diputació de Girona per al finançament de les obres del projecte 

de construcció de la pista de patinatge.  
i) Aprovació acta de preus contradictoris de les obres del Projecte d’urbanització del 

passatge lateral dels Caputxins, incloses en el FEIL. 
j) Aprovació acta de preus contradictoris de les obres del Projecte d’urbanització de l’entorn 

de la capella dels Desemparats, incloses en el FEIL. 
k) Modificació acord adjudicació definitiva obres urbanització passeig Bisbe Ramon 

Guillamet. 
  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.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
 

 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 
extraordinaris de divers personal. 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats de la policia municipal. 



                     

 

 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de pràctiques a alumnes de l’IES la Garrotxa. 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

14.- ESCOLA DE MÚSICA.- Proposant aprovar el projecte per a la legalització de l’ampliació de 
la instal·lació elèctrica de l’Escola de Música. 

15.- ASSABENTAT .- Donar compte a l’Agència Catalana de l’Aigua dels informes tècnics i 
jurídics emesos en relació al projecte d’obres de millora en estació d’aforament del riu Fluvià 
al sector Font de les Tries.  

16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Modificació projecte de construcció d’edifici plurifamiliar de 28 habitatges, 1 local comercial 

(reducció de 2 a 1) i 32 aparcaments (enderroc previ inclòs) a la Ctra. Les Tries, 61- Hipòlit 
Lázaro, 8. 

b) Legalització obres d’ampliació d’habitatge unifamiliar entremitgeres al carrer Toledo, 21 A. 
c) Enderroc edificació annexa a habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Leonci Quera, 

52. 
d) Consolidació estructural en habitatge unifamiliar aparellat al carrer Clavells, 12. 
e) Construcció de piscina al carrer Rosa dels Vents, 6. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

17.- MEDI AMBIENT.- Proposant aprovar el projecte de recuperació d’hàbitats de l’espai de la 
Font de Canet i de l’abocador del Croscat. 

 
 

ÀREA DE JOVENTUT  
 

18.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura amb destí a les Festes del Tura 2009. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 18 de maig de 2009       
 
  
 
 
 
 
 

LA SECRETÀRIA 
ALÍCIA VILA TORRENTS 

 
 

 
 
 
   

 


