
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    28 D’OCTUBRE 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) Proposant aprovar el plec de clàusules administratives particulars, mitjançant procediment 

negociat sense publicitat, per al contracte de serveis dels treballs de diagnosi i usos futurs 
de la plaça de Braus d’Olot i convocatòria licitació. 

b) Proposant aprovar el plec de clàusules administratives particulars, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, per al contracte de serveis dels treballs per a la integració 
ambiental i paisatgística de l’ús social del riu Fluvià dins de la Ciutat d’Olot i convocatòria 
licitació. 

c) Proposant la resolució del contracte d’execució de les obres del projecte d’urbanització de 
la Ronda Les Fons (tram des de la carretera Santa Pau a l’avinguda Verge de Montserrat) 
–actuació núm.2007/566 del PUOSC–. 

d) Adjudicació obres de construcció guals per a minusvàlids a la cruïlla del carrer 
Montsalvatge amb els carrer Sant Pere Màrtir i Pare Roca.  

e) Aprovació acta de preus contradictoris obra”reforma de la cabanya de ponent del Mas Les 
Mates” inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local. 

f) Contracte rènting amb Telefònica per a equipament informàtic OAC 
g) Tancament obres del projecte d’urbanització dels polígons d’actuació Campdedeu i Pere 

Aubert. Fase 2. 
  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.- INGRESSOS.- Proposant aprovar altes del 1r, 2n  trimestre 2009 de l’IAE. 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar un avançament de tresoreria.  
 

 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la 
convocatòria per a la provisió mitjançant concurs oposició, de dues places d’auxiliar 
administratiu. 



                     

 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la 
convocatòria per a la provisió mitjançant concurs oposició, promoció interna, d’una plaça 
d’administratiu. 

 

 
ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  

 
13.- P.A. 03.03 “IES MONTSACOPA” .- Proposant aprovar la liquidació definitiva de la 

reparcel·lació voluntària. 
14.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ TÈCNICA ENTRE GUOSA I  L’AJUNTAMENT 

D’OLOT PER LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE .- Proposant aprovar. 
15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Rehabilitació de coberta i enderroc parcial en dos edificis bifamiliars entre mitgeres al c. 
Ripoll, 12 1r 1a i 1r 2a i c. Figueres 11-13. 

b) Instal·lació d’aparell elevador en edifici plurifamiliar entre mitgeres a l’avinguda Verge de 
Montserrat, 6. 

c) Rehabilitació de coberta en edifici plurifamiliar entre mitgeres i enderroc de safareig al 
passeig de Blay, 48. 

d) Proposant donar compte de la tramitació del projecte de construcció de rampa d’accés a 
finca situada al sector del mas Masllorens (parcel·la 84 del polígon 21 – Batet de la Serra). 

e) Construcció d’edifici plurifamiliar en testera de 15 habitatges i 16 places d’aparcament al 
carrer Lluis Torras Nató, 22. 

 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 
16.- RONDA LES FONTS.- Proposant aprovar el desglossat de les obres parcials d’acabat de 

la urbanització de la Ronda Les Fonts (Tram Ctra. Santa Pau – Av. Verge de Montserrat). 
 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ  

 
17.- CONVENI.- Proposant aprovar l’addenda al conveni per al Pla educatiu d’entorn curs 

2009/2010. 
18.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la 

Garrotxa sobre els estudis postobligatoris. 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

Olot, 26 d’octubre de 2009     
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


