
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    4 DE NOVEMBRE 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) Execució obres d’urbanització de la ronda les Fonts (tram carretera Santa Pau – avinguda 

Verge de Montserrat).  
b) Diversos treballs topogràfics. 
c) Aplicació “suite sical”, ampliació i adaptació de la comptabilitat municipal a la nova 

instrucció comptable. 
d) Venda de vehicles del dipòsit municipal. 

  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.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlua.  
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació del 2n trimestre 2009 de la taxa de telefonia 

mòbil. 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el 
plec de condicions tècniques i la licitació, per a la contractació per procediment negociat 
sense publicitat, de la redacció del Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials (POEC) 
al municipi d’Olot. 

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

13.- CARRER MACARNAU, 46 .- Proposant aprovar definitivament la rehabilitació de coberta i 
façana. Via Santa Marta. Cementiri Municipal. 

14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació local per centre de fisioteràpia i acupuntura al  c/Aigua, 1 b.a pis.b. 
b) Reforma interior en local comercial. Canvi d'escala i lavabo al  c/Sant Rafel n.22. 



                     

 

c) Modificació del nombre de locals en planta baixa en edifici plurifamiliar entre mitgeres (de 
2 a 1) i adequació interior al  Pg/Blay n.57 pis.b pta.1. 

 
Donar compte al Parc Natural: 
d) De l’informe de l’arquitecte municipal  en relació a la  llicència d’obres d’aportació de terres 

a la parcel·la 14 del polígon 24, situada a la ctra. de Riudaura. 
 
 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

15.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent 
llicència: 
a) Obertura d’una rostisseria al carrer Llosa, 6, C 
b) Obertura d’un bar-llibreria-sala de lectura i sala de creixement personal al carrer Sastres, 

15-17 
c) Instal·lació de carpa per a restaurant al Mas les Cols. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 2 de novembre de 2009       
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


