
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    17 DE JUNY 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 provisional obres del projecte de renovació de paviments de calçada vies 

públiques 2009. 
b) Adjudicació provisional subministrament i instal·lació d’un equip de potència i regulació de 

llum escènica i de sala destí Teatre Principal. 
c) Adjudicació definitiva serveis d’implantació dels mòduls informàtics per a l’acompliment de 

la llei 11/2007. 
d) Adjudicació definitiva dels serveis de desenvolupament de la tramitació on-line. 
e) Obres de millora del servei d’abastament d’aigua potable a Olot.  
f) Revisió preus concessió utilització i explotació bar restaurant ubicat a la piscina municipal i 

servei de neteja bar, manteniment i porteria local Joventut “Núria”. 
g) Revisió preu arrendament local carrer Castellà Llovera, 1, 1r. 
h) Pròrroga i actualització preus arrendament avinguda Xile.  
i) Adjudicació treballs relatius a proteccions solars façana planta baixa edifici Policia 

Municipal.  
j) Acceptar i agrair l’equipament del parc infantil situat a l’espai lliure davant dels Jutjats. 

  5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlua.  

 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

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

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats de la policia municipal. 
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de pràctiques a alumnes de l’IES la Garrotxa. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar  la convocatòria i les bases per a la provisió, mitjançant 

concurs – oposició, promoció interna, d’una plaça d’administratiu/va adscrita a l’Oficina del 
Cadastre. 

13.- PERSONAL.- Proposant aprovar  la realització de pràctiques a la Brigada municipal d’un 
alumne de l’IES Santa Eugènia de Girona.  

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar  la realització pràctiques a l’Àrea d’Informació del Territori 
de dos alumnes de l’IES La Garrotxa.  



                     

 

15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el Pla de vacances d’estiu 2009.  
 

ÀREA DE VIA PÚBLICA  
 

16.- TAXIS.- Proposant aprovar els torns de taxi: nocturns, cap de setmana i festius (juliol 2009 – 
juliol 2010). 

 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

17.- MAS SUBIRÀS .- Proposant aprovat conveni sobre autorització per a l'ocupació de terrenys 
afectats com a equipament, i inici d’expedient expropiatori. 

18.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Legalització obres d’adequació de local amb planta baixa d’edifici plurifamiliar a Ronda 

Paraires número 10, baixos. 
b) Adequació de local en planta baixa d’edifici plurifamiliar per a carnisseria al carrer Proa 

número 3, baixos. 
c) Renovació de llicència de reforma i addició de dues plantes pis en habitat unifamiliar a la 

carretera de la Canya número 68. 
d) Llicència per finalitzar la construcció d’edifici plurifamiliar de 28 habitatges, un local 

comercial i aparcaments a carretera de les Tries número 61. 
e) Construcció d’edifici plurifamiliar entremitgeres de 3 habitatges i dos locals a l’avinguda 

Santa Coloma número 36. 
f) Legalització obres adequació local comercial situat a carrer Pare Antoni Soler número 10. 
g) Construcció d’edifici d’oficines situat a Ronda Fluvià número 13. 

 
Donar compte d’informes al Parc Natural:  

h) Informe emès per l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud de llicència d’obres de 
construcció d’un bungalou i tres coberts al càmping la Fageda. 

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 
19.- DRENATGE D’AIGÜES PLUVIALS AV. REIS CATÒLICS . Proposant aprovació de 

l’Estudi de drenatge d’aigües pluvials de l’avinguda Reis Catòlics d’Olot. 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

20.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents 
llicències: 
a) Obertura d’una llar d’infants a l’avinguda Morrot s/n 
b)  Obertura d’una oficina de la Seguretat Social a la Ronda Fluvià, 4. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 15 de juny de 2009    
 
  

  
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


