
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    1 DE JULIOL 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) Acord relatiu a la distribució del pagament del servei de neteja dels edificis i equipaments 

municipals. 
b) Aprovació liquidació definitiva obra núm. 567/2007 del PUOSC.  
c) Revisió preus Plaça Mercat. 
d) Treballs de modificació puntual de la instal·lació elèctrica de l’Escola Municipal de Música, 

per l’augment de potència.  
e) Adjudicació definitiva subministrament i instal·lació d’un equip de potència i regulació de 

llum escènica i de sala amb destí al Teatre Principal.  
f) Adjudicació definitiva obres del projecte de renovació de paviments de calçada vies 

públiques 2009. 
  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.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
  9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’Annex de liquidacions d’altes de la taxa d’escombraries 

domiciliàries. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació del 1r trimestre de 2009 de la taxa de 

telefonia mòbil. 
12.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar expedient derivació de responsabilitat per tributs de 

caràcter econòmic. 
 

 
ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  

 

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

 
ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  

 
14.- MEMÒRIA DE L’ÀREA D’URBANISME .- Proposant donar compte de la memòria de 

l’Àrea d’Urbanisme corresponent a l’any 2008. 



                     

 

15.- EDIFICI ANNEX AJUNTAMENT D’OLOT .- Proposant aprovar el projecte de tancament 
per a despatxos a la planta baixa de l’edifici annex de l’Ajuntament d’Olot. 

16.- PARC LOCAL PEQUÍN .- Proposant aprovar autorització d’ocupació de finca municipal 
amb caràcter de provisional i a precari per a ampliació del pati de la Llar d'infants de les 
Baldufes. 

17.- OBRES PARTICULARS .- proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de local comercial amb planta baixa al carrer Sant Rafael número 46. 
b) Primera fase d’instal·lació de mòdul de dos aules al CEIP Malagrida (moviment de terres, 

fonaments i instal·lació). 
c) Instal·lació de plataforma elevadora en habitatge unifamiliar en filera al carrer Volcà 

Montcal número 36. 
d) Construcció de tanca en habitatge unifamiliar aparellat al carrer Gladiols número 26. 
e) Construcció de piscina en habitatge unifamiliar aïllat al carrer Garbí número 15. 

 
Donar compte d’informes al Parc Natural:  
f) Informe emès per l’arquitecte municipal del Projecte de Rehabilitació i ampliació del Mas 

Can Llambric. 
 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 
18.- PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE CALÇADA AL PASSEIG DE SANT ROC (Tram c. 

Bombers – Pont de Sant Roc ).- Proposant aprovar definitivament. 
 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

 
19.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent 

llicència: 
a) Obertura d’una botiga de venda al detall d’articles per a la llar a l’avinguda Girona, 10-12. 

 
 

ÀREA DE CULTURA  
 

20.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a la gestió de 
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 29 de juny de 2009       
 
  
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


