
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    29 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) Servei manteniment calderes edificis municipals. 
b) Adjudicació definitiva treballs direcció, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat 

obres construcció nova llar d’infants del Morrot. 
c) Adjudicació provisional obres de construcció de la nova llar d’infants del Morrot, fase 1. 
d) Preus contradictoris obres del projecte de millores edifici Ajuntament d’Olot, lavabo i 

abocador neteja planta baixa (aparcament). 
e) Aprovació increment del cost d’execució de les obres del de millores edifici Ajuntament 

d’Olot, lavabo i abocador neteja planta baixa (aparcament). 
f) Obres extres acabats Teatre Principal. 

  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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

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

 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

11.- MEMÒRIA URBANISME GENER-JULIOL 2009 .- Aprovació única de la memòria 
d’urbanisme gener-juny 2009. 

12.- REHABILITACIÓ DE FAÇANES .- Proposant aprovar l’atorgament de subvencions per a 
la rehabilitació de façanes en el Barri Vell d’Olot. 

13.- BORSA HABITATGE JOVE .-  Proposant aprovar sol·licitud subvenció del Programa Borsa 
Habitatge Jove d’Olot 2009 

14.- OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUDATÀ .- Proposant aprovar memòria valorada per 
instal·lació d’una cabina de control de procés de gestió dels ordinadors de l’OAC amb els 
ordinadors centrals.  

15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Instal·lació de tanca i portal a la carretera Sant Joan de les Abadesses número 226. 
b) Construcció de garatge d’habitatge unifamiliar al carrer Geranis número 68. 



                     

 

c) Renovació llicència de construcció de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres al carrer 
Molsa número 16 A i 16 B. 

d) Reforma parcial de coberta i millora interior d’habitatge al Mas la Guixera.. 
e) Reforma de façanes i coberta a Ca l’Artigas a l’Avinguda Onze de Setembre número 2. 
f) Reforma i ampliació amb creació d’habitatge en edifici en tester al carrer Josep Oliver i 

Lagares número 15. 
g) Reforma dels habitatges de la planta segona i tercera en edifici plurifamiliar entre mitgeres 

al carrer Mulleras 32. 
h) Reformes i millores a l’Escola Pia d’Olot, a la Plaça Clarà. 
i) Construcció de mur de contenció al carrer Madrid número 32-34 amb carrer Aranjuez 

número 13-15. 
j) Primera fase de construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Gódua número 

27. 
k) Adequació de local amb planta baixa d’edifici plurifamiliar per a comerç a l’avinguda Girona 

número 10. 
 

Suspensió: 
l) Instal·lació d’estació de serveis a l’avinguda Santa Coloma número 80. 

 
Donar compte al Parc Natural:  
m) Proposant donar compte de la tramitació del projecte de reforma de l’edifici de serveis del 

centre d’educació especial al camí de les Fonts. 
 

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

16.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona (Dipsalut) per 
actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes. 

17.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent 
llicència: 
a) Ampliació d’un bar-restaurant ubicat al carrer Pou del Glaç, 6, locals B2 i B3. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  27 de juliol de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE ACCIDENTAL 
JOAN ALBESA PONCET 

 
 

 
 


