
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    2 DE SETEMBRE 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) Acta de preus contradictoris de les  obres del Projecte de col·lector de sanejament a 

l’avinguda Malatosquer-Puig Roig, incloses  en el FEIL. 
b) Aprovació de l’increment de preu respecte al preu de l’adjudicació, de les  obres del 

Projecte de col·lector de sanejament a l’avinguda Malatosquer-Puig Roig, incloses  en el 
FEIL. 

c) Subministrament i instal·lació motors finestres lluernaris llar d’infants les Fonts. 
  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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
  9.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlua.  
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions taxa pel control anual de piscines (exercici 

2009) 
 
 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  
 
12.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ .- Proposant aprovar el pla d’autoprotecció del Teatre Principal 

d’Olot. 
13.- PLANS AUTOPROTECCIÓ FESTES .- Proposant aprovar els Plans d’autoprotecció de 

les Festes del Tura 2008, següents: 
a) castell de focs d’artifici.  
b) correfoc 
c) concerts nocturns a la plaça Major. 
d) recinte firal d’atraccions 

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 
14.- EDIFICI ANNEX AJUNTAMENT D’OLOT .- Proposant aprovar inicialment la memòria 

valorada per l’adquisició de mobiliari per la planta baixa de l’edifici annex de l’Ajuntament. 
 



                     

 

15.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una al Consell Comarcal de la Garrotxa per a les 
obres del Projecte de redistribució planta baixa de l’Ajuntament d’Olot per Oficina d’Atenció al 
Ciutadà. 

16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Rehabilitació i reconversió de d’edifici per habitatges, local i places d’aparcament al carrer 

Sant Antoni Maria Claret número 4. 
b) Rehabilitació d’edifici per habitatge unifamiliar al carrer Carnisseries número 4. 
c) Ampliació de bar-restaurant a la planta baixa d’edifici plurifamiliar al carrer Pou de Glaç 

número 6 bis, porta 3a. 
d) Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres amb local comercial al carrer 

Sant Pere Màrtir número 10. 
e) Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Verge de 

Fàtima número 5. 
 

Donar compte al Parc Natural:  
f) Informe emès per l’arquitecte municipal en relació a la legalització de tanca de filat 

metàl·lic a prop del mas Can Munteis (sector Sant Cristòfol les Fonts) 
 

 
ÀREA DE CULTURA  

 
17.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la denegació de subvencions a entitats. 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

18.- RESOLUCIÓ.- Proposant aprovar la resolució de la convocatòria d’un procés selectiu 
adreçat a l’alumnat de les llars d’infants municipals, per accedir a un programa de 
subvencions de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  31 d’agost de 2009      
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


