CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

8 DE JULIOL DE 2009
LES 8 DEL MATÍ
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 PROCESSOS
4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions:
a) Obres arranjament flonjall al carrer Barretina.
b) Adjudicació provisional obres de construcció de la nova llar d’infants del Morrot, Fase 1.
c) Adjudicació provisional treballs de direcció, coordinació de seguretat i salut i control de
qualitat de les obres de construcció de la nova llar d’infants del Morrot, Fase 1.
d) Servei neteja d’obres del Teatre Principal.
e) Extres obres del projecte executiu d’ampliació del Teatre Principal, Fase 2.
f) Aprovació increment del cost d’execució de les obres del projecte d’urbanització de
l’entorn de la capella dels Desemparats, incloses en el FEIL.
g) Acta de preus contradictoris de data 20 de juny de 2009 de les obres del projecte d’obres
de reforma de la cabanya de ponent del Mas les Mates per aulari polivalent, incloses en el
FEIL.
h) Designar els treballs de direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres de
construcció nova xarxa de desguàs d’aigües pluvials avinguda República Argentina.
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.

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL
10.- PROTOCOL.- Aprovació del Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual a la feina.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
11.- PLAÇA MERCAT.- Proposant adjudicar diversos llocs de venda de la Plaça Mercat.

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE
12.- HOTEL ESTACIÓ.- Proposant aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de composició
volumètrica “Hotel Estació” (PMU-11).

13.- CARRER LLOSA 16 I CARRER SANTA CRISTINA 3.- Proposant aprovar inicialment el
projecte d’enderroc de dues finques.

14.- PLA LOCAL D’HABITATGE.- Aprovar signatura de conveni de col·laboració tècnica i
econòmica entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Olot per a la redacció del Pla Local
d’Habitatge d’Olot.
15.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Instal·lació de plataforma elevadora en habitatge unifamiliar al carrer Ginebre, 28.
b) Construcció de soterrani per a garatge entremitgeres al carrer Fajol número 53.
c) Legalització d’adequació de nau industrial per taller de vehicles al carrer Àngel Guimerà
número 47.
d) Adequació d’edifici entremitgeres per a habitatge unifamiliar al carrer del Til·ler número 20,
pis 2.
e) Modificació de projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer de l’Arquet
número 30.
f) Adequació de local per a centre d’estètica al carrer de la Garrotxa número 14, pis B.
g) Renovació de llicència d’obres de rehabilitació i ampliació d’edifici al carrer del Roser
número 11.
h) Modificació de projecte de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al Mas el Quadrell.
i) Proposant donar compte de la tramitació del projecte de consolidació parcial de coberta i
millores interiors del Mas Masclet Nou.

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA

16.- PLAÇA CAMPDENMÀS.- Aprovació inicial projecte d’urbanització de la plaça
Campdenmàs.

17.- AVINGUDA REPÚBLICA ARGENTINA.- Aprovació inicial projecte de construcció de
nova xarxa d'evacuació d'aigües pluvials a l'avinguda República Argentina.

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
18.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS.- Proposant resoldre les següents
llicències:
a) Trasllat d’activitat d’impremta des del carrer Clivillers, 19 fins a l’avinguda Europa, 42.
b) Obertura d’un comerç al detall de productes carnis envasats a la carretera de les Tries, 56
i 58.
c) Obertura d’un bar al passeig de Barcelona, 1-3

ASSUMPTES URGENTS
Olot, 6 de juliol de 2009

L’ALCALDE ACCIDENTAL
JOAN ALBESA PONCET

